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 ; ןינוקב םידוהי רבכ PN םויכ .ןילופב םידוהיה לכ OY דחי םונהיגה לבסו

 .ןשיה ונתיב לש רהוזה ףלח

 יוטיבה אוה הז רפס ;ןוראב םירפסה דחאכ ונניא רוכזיה-רפס

 .ודמשוהו ודחכוה רשא ,תוליהק לע םילבאתמ לש ףתושמ ירוביצ לבאל

 ןורכזלל החצנהה תדובעב םירבח טעמ תיסחי ומתרנ ונרעצל

 .שודקה

 ונתוא ובזעש ,תכרעמב םיליעפה םירבחה תא רוכזנ רעצבו באכב

 ,ל"ז (ךארייב) גרבנבל הנילצ ,ל"ז (ןיול) לחש השמ ד"וע :חצנל

 םירשכומה דחא -- ל"ז יקפניפמק םהרבא ,החלצהל המרת היתוצעבש

 וז הדבא רחאל דימ .הדובעב ךישמהל ררועו ריכזהש ,םיאלנ יתלבהו

 םימלועל ונתאמ ךלה רוכזיה:רפס תאצוהל תובר ומרתש םירכזנה לש

 תפומו המגוד wow ותוריסמב רשא ,ל"ז ןמפיירק ןבואר רבחה םג

 .תכרעמב םירחאה םירבחל

 הדובעב ךישמהל ונתוא ץליא ונכותמ ורקענש הלא לש םרכז

 .המייסל רעצה הברמל וכז אלו היפתוש-הינובמ ויה םהש



 םיענמנ יתלב OF ךא ,תויוליפכו תורזחב םיתעל לקתיי ארוקה

 רומשל הנווכ ךותמו האושה תודוא בתכנה רקיעב ,רמוחה תובישח בקע

 .םירמאמה חור לע

 -- םידומ ונא

 ,רמוח ?POS םתרזע לע ץראל-ץוחבו ץראב םידידיהו םירבחה לכל

 תינשקעה ןתדובעב דחוימב ונל עייס ,(הקירמא) שימ יכדרמ 'ח :דחוימב

 וקלח לע הקירמאמ ףאראכ חספ 'הל ;תואצוהבו למעב ךוסחל ילבמ

 רמל ,ךרעה-לעב רמוחה לע הנרס בקעי 'חל ,םייפסכ םיעצמא ףוסאל

 היתודלות לע תורוקמה יקתעה רוגיש לע ןינוקמ יקסרָאכנּפ דנומגיז

 .םיחלצומה םהימוגרית לע ץכ ימע 'גניאלו יקסנו'זיב תחפשמל ,ןינוק לש

 דחוימבו ,רוכזיה-רפפ תעפוה תא ורשפיא םהיתומורתבש םירבחל

 .הילגנאבו הקירמאב ונריע יאצוילו (ןיול) דנאננייר הטטָאי 'בנל

 רפסה ךרוע קר היה אלש טרבלג .מ רפוסל דחוימ חוכ-רשיי

 בר למע ךכב עיקשה אוה -- pyr תינכטה הדובעב ףתוש םג אלא

 .ונריע-ןבכ תוטשפב והוניארש ךכ ,רתויב

 תכרעמה



 ה מ ד ק ה

 -ייה רעד וצ ןטערטעגוצ רימ ןענעז דובכה תארי ןוא הדרח טימ

 רעטקינייפראפ רעד TD ךוב-רוכזי OST ןפאש וצ ץבָאגפיוא רעקיל

 (WIS א ןלַאפַאב MDS OST לָאמ ןייא טשינ .ןינָאק הליהק רעשידיי

 .לאירעטאמ PR קחוד ןגעוו רקיעב -- תועינמ ץנעדישראפ יד בילוצ

 ISD“ וצ תוירחא יד טלַאפ זדנוא AMS TS ,רָאלק ןעוועג TPIS זיא'ס

 תופוקת יד PS ןדיי רענינַאק יד טימ ןדנוברַאפ זיא OS ,ץלַא ןקיבייא

 רימ .גנוטכינראפ רעקידתוירזכַא רעייז זיב ,ןפאש TIS ןבעל רעייז ןופ

 זדנוא PND PSR טלעוו רעצנאג רעד IPDS תורוקמ טכוזעג ןבָאה

IS Teasןכוירכרעד  ONTקעווצ םעד ראפ לאירקמאמ עקירעהעג , 

 -- ןטלאטשעג YONI יד טכַארבעגסיורַא רימ ןבָאה םירבק יד ןופ

 -קעווא ייז טימַאב ךיז i םינקסע ןוא םיאבג ,םיסנרּפ ,םינבר ,םינואג

 DS טבעלעג ןבָאה יוז יו ױזַא -- טכַארּפ רעצנַאג רעייז PS ןלעטשוצ

 .הפוקת רעייז ןיא טקריוועג

 ןוא גנויצרעד ,רוטלוק ,ןיייטראפ -- ןבעל א טלדורּפשעג טָאה'ס

 ךיוא BST ,ןליופ ןיא DSA רעשידיי רעד ףיוא ןעוועג זיא ONT ,ץלא

 טבעלרעביא PIS ןבָאה WD .טָאטש רעזדנוא PN גנַאלקּפָא IW ןענופעג

 טנייה .ןליופ PR ןדיי עלַא טימ ךיילג ,םונהיג OST ןטילעג ,תורצ עלַא

 ץנאלג רעד קעווא זיא'ס ;רעמ ָאטשינ ןינַאק PR ןדיי ןייק ןיוש ןענעז

 .םייה רעטלַא רעזדנוא :ןופ

 -םירפס PR רעכיב ןשיווצ ךוכ א AT טשינ זיא ךוב-רוכזי סָאד

 םילבא ןופ רעיורט ןוויטקעלַאק 8 PD קורדפיוא רעד זיא סע ;קנאש

 .תוליהק עטכַארבעגמוא ךָאנ

owןבָאה ,ןרעיודאב  PTםירבח קינייוו קיסעמשינטלעהרַאפ  

 .קנעדנָא ןקילייה OPT ןקיבייאראפ IW ,טעברַא רעד PS טנאפשעגנייא

“YO רעקיזָאד רעד ןופ ךשמב זַא ,רימ ןענָאמרעד קימייוו on 

 ןבָאה טייקיט  TISםירבח עוויטקַא ןזָאלרַאפ קיבייא ףיוא  TID-.דער

 ,ל"ז (ךארייב) גרעבנעוועל אנילעצ ;ל"ז (ןיוועל) לחש השמ :עיגעלַאק

 טָאה עכלעוו  Opריא  OSTםטקריוועגטימ  OWSםהרבא ;גלָאפרעד

 רענייא -- ל"ז יקפניפמעק  PHעטסכעלדימרעדמוא יד  PR,עקיעפ



 HPI יד ןייז וצ ךישממ טקעוװעג PR טנָאמרעד טָאה רעכלעוו

 ןגָארטעגיײב ליפ ןבָאה עכלעוו ,עטנָאמרעד יד ןופ הדבא רעד SI] דלַאב

 ליטש ךיוא זדנוא זיא ,ךוב-רוכזי OST ןבעגוצסורַא ןכעלגעמרעד וצ

 זיא רעכלעוו ,ל"ז ןאמפיירק ןבואר רבח רעד קיבייא ףיוא ןבילבעג

 רעדילגטימ ערעדנַא יד AND ליפשייב א ןעוועג טיײקיליװרעפּפָא ןייז טימ

 .עיגעלַאק-.דער רעד ןופ

 ךישממ ןעגניווצאב זדנוא OST ץנעפירעגקעווא יד ןופ קנעדנָא רעד

 רעדייל רעבָא ,ןעיוב ןּפלָאהעג ןבָאה ייז OS ,טעברַא רעד PR ןייז וצ

 .ןקידנעראפ וצ ןעוועג הכוז טשינ

 ףיוא ןפערטנָא םירמאמ יד ןיא ךיז טעוו רענעייל רעד יוו תויה

 ,ןענעז עבלעז יד זַא ,ןקרעמַאב ww יאדכ זיא ,ןעגנורזחרעביא ץסיוועג

 יד םימ תוכייש PS סרעדנוזַאב ,םיטרפ יד ןופ םייקיטכיוו רעד בילוצ

 טייקצנַאג רעד ןופ PROMISES רעווש ןעוועג ,ןשינעעשעג-ןברוח עקיליורג

 .ןטסקעט יד ןופ
+ 

 -- ןעקנַאד רימ

prsםירבח  PSדניירפ  TR? PRןוא  PSןפלעה ןרַאפ דנאלפיוא  

 טימ סרעדנוזַאב טָאה ,(עקירעמַא) שימ יכדרמ 'ח :לַאירעטַאמ ןעלמַאז

 ײבַאד קידנרָאּפש טשינ ,ןפלָאהעגמימ ליפ טעברַא רעקידתונשקע ןייז

 טעברַא ןייז ראפ ,עקירעמַא ןופ ףַארַאכ חסּפ 'ח םעד ; ןטסָאק ןוא ימ ןייק

 -אמ עלופטרעוו יד ראפ ,ענרַאס בקעי 'ח םעד ,ןעלטימ-טלעג ןפאש וצ

 עטקישעגוצ יד AND ןינָאק TD יקסרעכנעּפ טנומגיז 'ה םעד ;ןלאירעט

 .שזניא ןוא יקסנושזעיב החפשמ יד .ןינָאק ןופ עטכישעג רעד וצ תורוקמ

 ; ןעגנוצעזרעביא ענעגנולעג ערעייז ראפ po ימע

 טכעלגעמרעד ןדנעפש ערעסערג טימ ןבָאה עכלעוו ,םירבח יד

ONTיורפ רעד סרעדנוזַאב ,ךוב-רוכזי ןופ ןעניישרעד  ROYדנאגנייר  

 ;דנַאלגנע PIS עקירעמַא ןופ ןטפַאשנַאמסדנַאל יד זוא (ןיווטל)

 רעכלעוו ,טראבלעג .מ ,רעביירש םעד חוכ-רשיי ןלעיצעפס א

 רעשינכעט ךיוא AST ,ךוב ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג רָאנ טשינ זיא

 ,ימ ליפ טגיילעגניירא ייבאד DST רע -- רעטַארַאב ןוא רעטעבראטימ

 .ריע-ןב א יוו טכַארטַאב טושפ OS ןבָאה רימ זַא ,ױזַא

 טעטימַאק ךוב"רוכזי
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 (יקסניפיל) ינולא ןור ַאל ןופ טנכייצעג ,שז ַאטנָאמ- קיפַארג



 םייה עטלא
 ן'נא ק שידיי ראי 0





 ע ט בי ש ע ג

 טָאטש יד א

 POND ןיא ןדיי יד ב

 תוובקה-תיב סאד ג





 ןינָאק טָאטש רעד ןופ עטכישעג יד

 ברעמ ןוא חרזמ ןופ .אטרַאוו ךייט ןופ לָאט םעד ןיא טגיל טָאטש יד

 יד טגיל סע ּוװ טרָא םעד PR ,רעטעמָאליק 8 לָאט םעד TD טיירב יד זיא

 לַאט םעד TD ןטימ PNR .רעטעמָאליק יירד רַאנ טיירב יד טמענרַאפ ,טָאטש

 ONT סָאװ ,ןדָאב םעד TD ןעגנובייהרעד ערעכעה עלערוטַאנ ןַאהרַאפ ןענעז

PNןעמענוצנָא זיא סע .לזדניא ןַא ןפַאשעג ןטייצ עשימיור יד  ONTםעד ףיוא  

owבשומ א ןעוועג קירוצ ןרָאי טימ זיא ןינָאק ןקיטציא ןופ  PDסרעפיש . 

 טקַאפ א .' לאדיטעס ןסייהעג ONT ןעמָאנ רעקידרעירפ רעד IN TT TIN INP סע

 .הפוקת רעשימיור רעד ןופ תועבטמ ןטסניימ םוצ ןעמ טניפעג אד זַא ,זיא

TD געוויסלדנאה א ןעגנַאגעג NT ךרוד זיא טרעדנוהרָאי ןטייווצ PY 

 ,קיטלאב םוצ םי ןשידנעללטימ ןופ ןגיוצעג ןבָאה עכלעוו ,םירחוס עשימיור יד

 .ןיטשרוב בילוצ

 עדנעגעל יד טלייצרעד ןינָאק טָאטש רעד TD גנואייטשטנַא רעד ןגעוו

 עפיט יד PR TAR טריפעג טָאה רעכלעוו ,קעשעל poop רעד :סעדנגלָאפ

 טרעטייוורעד ,ענרַאס ַא ךָאנ קידנגָאי ,ךיז טָאה ,עידרַאווג-בייל ןייז טימ ,רעדלעוו

 םיא וצ ןענייז ,םיוב א רעטנוא טצעזעגוצ רעדימ א ךיז טָאה רע ןעוו .ייז ןופ

 ןבָאה ,םישובלמ עכייר קידנעעז ןוא סערַאילָאמסידלַאװ עדליוו בלַאה ןעמוקעגוצ

 ףיוא ןפוררַאפ ךיז ןוא טרעוועג ךיז טָאה קעשעל .ןביורַאב וצ םיא ןסָאלשַאב ייז

 TN ןקיטיגאב וצ טגָאזעגוצ ייז ONT רע .טייקכעלרירַאבמוא רעשיצנירפ ןייז

 רעבָא ONT ONT .ןטסידרַאווג-בייל ענייז ןופ ןעמוקנָא ןטימ טָארדעג ייז ףוס םוצ

 .םידגב יד ןסײרּפָארַא ןביוהעגנָא TX ןפרַאוועגמוא ON ןבָאה ייז ,טקריוועג טשינ

 ךיוא יוו ,סערַאילָאמס יד ,דרעפ עקידנריּפָאלַאג טרעהרעד ךיז טָאה גנילצולפ

 .רעטיילגאב ענייז ןָא ןעמוק סע זַא טגייצרעביא ןעוועג ןענעז ,ץנירפ רעד

 ךלַאװ PR ןפָאלטנַא PX ןכַאז עטביורעגוצ יד טזָאלעגרעביא ןבָאה רעלַאפנָא יד

 עדליוו עטּפָאכ ַא ןעוועג זיא ONT IN ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה לייוורעד .ןיירא

 ןרָאװעג ןענעז PR ,דלעפ ַא ףיוא ץעגרע טעשַאפעג Pr ןבָאה ox ,דרעפ

 יד וצ טײקרַאבקנַאד סיוא ,ץנירפ רעד .היח עדליוו ַא ןופ ןקָארשעגרעביא

 טָאטש א ןלעטשוצפיוא SR ךיז יב טכַאמ ,ןבעל ןייז ןעוועטאר KS דרעפ

 טייוו טשינ .עיפַארגָאעג רעשימיור-טלַא רעד ןיא טנָאמרעד ,טרַא ןַא -- לאדיטעס )1

 .(שילאק) איסילאק טרָא םעד ןופ
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 ןענעכייצוצפיוא טָאטש רעד ןופ םעלבמע םעד TR "ןינָאק, ןעמָאנ ןטימ

 .דרעפ טעוועקירבעצ ַא

 ןיא ןעמ ףרַאד ,ןטייצ עשירָאטסיה יד ןופ עדנעגעל יד ןדנירגַאב וצ ידכב

 טנַאקַאב זיא ןינָאק .ןטשרע םעד קעשעל ןופ ןדייז םעד ir קעשעל prow םעד

PXןטנעמוקָאד יד  TDטרעדנוהרָאי ןטפלעווצ , ONTטפַאשרעה רעד ראפ טסייה  

 .ןטייווצ םעד רעדָא ,ןטשרע םעד קעשעל ןופ

ONT BN טיה ONT סָאלש ַא ןינָאק, PNR 12טייטש טרעדנוהרָאי ןט PX 

 ןסײרכודַא  Prךיז ןלייטעצ ןופ טייצ רעד ןיא .ַאטרַאװ ךייט םעד  ONTדנַאל

  PXרָאי ןיא .רענייטש געוו-ליימ טימ טנכייצעגנָא ןעײסָאש יד ןרעוו ,ןענָאיַאר

  ,1,ןינוד שטיווָאטסאלוו רטָאיּפ עדָאװעיָאװ רעד ןינָאק ןיא ףיוא טלעטש

 ,ןייטש ןסיורג א  ON.ץיוונשורק ןוא שילַאק ןשיווצ געוו ןבלַאה א טנכייצאב

  ONTרָאנ טינ ןכייצ-געו רעטסטלע רעד זיא  PR,ןליופ  PNR INDלייט םעד

POW רעד .טפַאשרעה רעשימיור רעד רעטנוא ןגעלעג טשינ זיא סָאװ ,עּפָאריײא 

 .שָאגולד ןופ קינָארכ רעד ןיא ןבירשַאב טרעוו

 גנוטסעפ רענינָאק יד טגילרעטנוא טרעדנוהרָאי ןט13 ןופ טפלעה ןיא זיב

 PR טריפעג pr טָאה ony ,המחלמ יד .דנָאל ןיא ןאלעטשאק םענופ ןלעפַאב יד

 Diy טריפרעד ,דנָאל PR עינַאלַאטשַאק יד ןשרעהַאב ןגעוו 1238766 ןרָאי יד

 "ףךנָאל; .רעטנעצ רעוויטארטסינימדַא סלַא ןינָאק תבוטל ."דנָאל, tp ןלַאפ

 רעד ןופ רעטנעצ רעד טסייה סָאד ,רעטסיולק םענופ ץַאלּפיץיז רעד טביילב

 .טכַאמ רעכעלטסייג

IN? PXךַאמּפָא ןטימ ,1258  TW NYיואלסעלַאב ןוא יקסוואיוק שעימישזַאק  

 ONT .ענַאילעטשַאק רעד ןופ גנולייטעצ יד טריפעגכרודַא טרעוו ,ינשזָאבָאּפ

 זיא רָאי ONT .דנַאל PR גנוטסעפ יד ןענערברַאפ וצ ןווַאלסעלַאב טעטכילפרַאפ

 רעגרובעדגַאמ םעד טיול .ןינָאק טָאטש רעד ןופ ןדנירג ןופ עטַאד סלַא ןעמענוצנָא

 רעקיטציא רעד ןופ םורטנעצ ןופ רעטעמָאליק 4 טיובעג טָאטש יד טרעוו ץעזעג

 .טָאטש

 יירד ַא טימ ,סָאלשירעטנוא רעד ןוא סָאלש רעד טייטש NOUN רעד ייב

 .טָאש יד PT טיוב ַאװַאּפ לכייט ןופ גערב ןכיוה םייב ןוא ,ץַאלּפ"קרַאמ ןקיקע

PR1284 ןרָאי יד  PXךיז טניפעג 1292  PNרעט2 רעד ווַאלסימעשפ ןינָאק  

 ןגעוו תועידי ןַארַאפ ןענעז טייצ רעד ןופ .סעיגעליווירפ טָאטש רעד טיג ןוא

 עיגעליווירפ יד .ןרָאט ןייק ואלסערב PP ,ןינָאק ךרוד טייג סָאװ ,געוו-סלדנַאה

 ןגיל סָאװ ,רעדלעפ PIN ,ןרעדנַא ןשיווצ OW טנכער ,קעטעקָאל גינעק ןופ

Lad (2ןינָאק ייב ףרָאד א טנייה - . 

x -- Powa (3ָאטסַאימ-ערַאטס ייב לכייט . 
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 ץנעטסיזקע רעד ןגעוו העידי עטשרע יד זיא ONT .קירב רענינָאק רעד ייב

 .קירב א ןופ

 ראפ שדוח א .טָאטש יד ןטכינראפ TX רעציירק יד ןָא ןלַאפ ,1331 ןיא

 טכאלש א TNT קעטעקַאל טריפ ,עצווַאלפ ףרָאד םעד רעטנוא טכאלש רעד

 קידנליוו ,ןוא קיטסניג טשינ ןקעטעקָאל רַאפ זיא גנַאגסיוא רעד .ןינָאק רעטנוה

 יד ןענערבראפ רעציירק יד .טָאטש יד רע טזָאלרַאפ ,רעטילימ por ןעוועטאר

 .סָאלש ןטימ טָאטש

 ןינָאק ךיז טיוב ,ןסיורג םעד שזעימישזַאק ןופ עיגעליווירפ רעיינ רעד ךָאנ

 .תילותקה היסנכה רצחב תאצמנה -- 1511 תנשב הבצוה -- ךרדה ןבא

 ףיוה ןפיוא ךיז טניפעג סָאװ ,1151 .י ןיא טלעטשעגפיוא -- ןייטשגעוו רעד

 .עכריק רעשיליוטַאק רעד ןופ
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 .אטרַאוו ךייט םעד ייב גנוטסעפ רעד וצ רעטנענ ןיוש לָאמ ONT ,ףיוא רעדיוו

 .(?ָאטסַאימ עראטס,) ףֹרָאד א PR ךיז טלדנַאווראפ px טלַאפ ןינָאק-טלַא סָאד

 .סמערוט PN ןרעיוט ,ןרעיומ טימ טמיוצעגמורַא טרעוו ןינָאק טָאטש עיינ יד

 זיא סָאלש רעד .סָאלש ןטרעיומעג םעד TNT טצישאב ךיוא טרעוו טָאטש יד

 םורד ןופ רעיוט ONT .קרַאמירעּפעט ןקיטנייה םייב ,טייז ברעמ ןופ ןענאטשאב

 ןבענ ןענופעג PT ןוא "רעיוט רעשילַאק, OT ןפורעג ךיז טָאה סָאלש םענופ טייז

 רענרעצלָאה רעד ייב ןענופעג ךיז טָאה רעיוט-ןופצ ONT .ךריק רעכעלטסירק רעד

 ןענַאטשעג זיא רעױט םעד ייב ."רעיוט רענורוט, רעד ןפורעג ןוא קירב

 .זיוהטאר ONT ןענַאטשעג זיא קרַאמ ןטימ ןיא .ךַאוו רעשיטָאטש רעד ןופ לזייה א

 זיוהטאר םענופ ןגיוצעג PT טָאה סָאוו ,ץַאלּפ םעד ןופ לייט ןקידמורד םעד ףיוא

 .סעקטַאי יד טיובעגפיוא ןעוועג ןענעז

 םעד ןבענ POND ןפיוא ענייא :סמענורב ייווצ טַאהעג טָאה טָאטש יד

 .סעקטַאי יד ןופ םורד ,עטייווצ יד ןוא זיוהטָאר

 .(ַאטַארטוא טנגעג יד טנייה) .ווָאטנעשזַאב ףרָאד ONT טרעהעג ,ON“ םוצ

 טנַאקַאב PIN ןענעז טייצ רעד ןופ .לימדטניוו יד TIN סעקטַאי יד ,עמשטערק יד

 .ןטסינָאלָאק עשטייד עטשרע יד

 יד ןוא סעיגעליווירפ עיינ ,רעסיורג רעד שזעימישזַאק טיג ,1260 רָאי ןיא

 PN טרָאװ PT PIN טגָאז PN שימָאנָאקע ןעלקיװטנַא IS IW Pr טבייה טָאטש

 .םינינע עשיטילָאּפ

 שילַאק PR טײל-טָאטש רענינָאק יד TD עיצַאגעלעד א טיג 1334 רָאי ןיא

 ,גינעק PD ץַאלּפ םעד ןעמענרַאפ וצ יורפ ַא ןופ טכער םעד ףיוא המכסה ןייז

 ןייק רעביא טשינ טזָאל רעכלעוו ,רעשירַאגנוא רעד גיוודול ןופ טיוט ןכָאנ

 עיגעליווירפ יד ןעניד ךיוא ןָאק ,ןינָאק ןופ גנוטיידאב רעד ןגעוו .שרוי ןכעלנעמ

 ענעדישרַאפ ןצעזאב וצ ,טלָאמעד pr טעטכילפרַאפ גינעק רעד :ץישָאק ןופ

 ןליופד-סיורג PR .םאטש ןכעלגינעק ןופ INI טשינ ,?סעטסָארַארטס, טימ טעטש

 ךיוא זיא ןינָאק .ןינָאק ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ,טעטש ןביז עכלעזַא ןעוועג ןענעז

 .טכירעג םעד ןופ ךיוא יוו ,ַאטסָארַאטס םעד ןופ טרָא-ץיז סָאד

 -- ןינָאק ןיא ָאלעגַאי גינעק רעד ךיז טניפעג ,1425 ,1403 ןרָאי יד ןיא

 גנאגסיוא םעד PAN קידנטרַאװ ,טייצ ערעגנעל א רע טגנערבראפ 1422 ןיא

 .רעציירק יד טימ המחלמ רעד ןופ

 ףמַאק ַא קידנריפ .טריזינַאגרָא קרַאטש ןעוועג ןענעז רעגריב עשיטָאטש יד

 מאק א חלג םעד טימ טריפעג ייז ןבָאה ,1441 רָאי PR .עכעלטסייג יד טימ

 ץעזעג א OMX טיג טַאר-טָאטש רעד .רערעל א PD ןטסָאּפ םעד ןצעזאב ןגעוו

 טשינ ךיוא ,עכריק רעד תבוטל ןעגנולָאצ זיא'ס עכלעוו mp pr ןטלַאהוצּפָא

= 
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 PIN ראפרעד טגָארט חלג רעד .רעזייה עטַאווירפ יד ןיא םיחלג ןעמענוצפיוא

 .טָאטש רעד ףיוא הללק א ןפראוו וצ גַאלשרָאפ א

PXװָארָאק ףרָאד עטירד סאד ןינָאק טָאטש יד טמוקאב טרעדנוהרַאי ןט15  

INDןעמוקַאב יז טָאה םעד  ONTָאוועשילַאוו ףרָאד . 

 זיא ONT .עטנפַאוואב 15 וצ ןינָאק טלעטש המחלמ רעקירָאי-12 רעד וצ

 30 רָאנ שילַאק ןוא 60 טלעטשעגוצ טָאה ןזיופ תעב ,לָאצ עסיורג ַא

 ןופ טעטכינרַאפ טָאטש יד טרעװ ,טרעדנוהרָאי ןט15 TD ףוס ןטימ

 .ףיוא רעדיוו דלַאב ךיז טיוב יז רעבָא ,הפירש רעסיורג ַא

PXטרָא-ץנעדיזער סלַא טמיטשַאב סָאלש רענינָאק רעד טרעוו 1570 רָאי  

ppטריפ רעכלעוו ,קולטנַאמ-עד גינעק ןשיזיוצנארפ םעד ןופ טאגעלעד םעד  

 .יזעלאוו קירנעה ןָארט ןשיליופ ןפיוא ןצעזאב ראפ עיצַאטיגַא עקראטש ַא

 ,אקלעמעז ןַאי ,טייקכעלנעזרעפ עקיטכיוו א ןינָאק ןיא ךיז טצעזַאב 1602 רָאי ןיא

 ,עקָארק PR עיפָאסַאליפ ר"ד Soop םעד טגירק PN םירעיופ YP טמאטש רע

 TONGA א רע ONT רָאטקָאד סלַא .ַאװדַאּפ PNR ןיצידעמ ןופ WT ךיוא יו

 עבאגפיוא יד סיוא טריפ WN ,שילַאק PR רע טניווו טייצ עסיוועג א .קיטקַארּפ

 טגָארט ,עימעדיּפע-ערעילָאכ רעד PD ךורבסיוא ןכָאנ .רעטסיימרעגריב א ןופ

 ,םיחלג יד רַאפ זיוה סיורג ַא ףיוא רע טיוב ָאד .ןינָאק ןייק רעבירַא ךיז רע

 ןריצודָארּפ I טכער יד טָאטש יד טמוקַאב ,1613 רָאי PR .זיוהטַאר םעד ןבענ

 ץלַא סָאד .טכער ערעטיירב ןעמוקַאב רענלימ יד ךיוא .ןעקנַארטעג עפרַאש

 ןיא לײטנָא ןעמענ וצ ןרָאװעג טזָאלעגוצ ןענעז ןסַאמ-סקלַאפ יד זַא ,טזייוואב

 עיצַארטסול-עכעלגינעק יד טיג 1616717 רָאי ןיא .ןעגנוטלַאוורַאפ עשיטָאטש יד

 -רעסַאװ א טימ טלגנירעגמורַא זיא סָאלש רעד :טָאטש רעד ןופ בצמ ןקידנגלָאפ

 עדייב TD סעשטנערָאּפ טימ קירב עגנַאל א ךיז טיצ סע ןכלעוו רעביא ,לַאנַאק

 ,ױה-ךעצ א טייטש טייז רעטכער רעד ףיוא .דנַאטשוצ ןטוג א PR ,ןטייז

pxןעניפעג סע ןכלעוו  prענעסָאגעג ייווצ ךיוא יוו ,ןזיּפש ענרעזייא ףלע . 

 ןטאטשסיוא ,עיצַאזיליבָאמ ַא ןופ טייצ רעד PR ןפרַאד רעניווונייא עשיטָאטש יד

 .רעייג-סופ PR TX TWD PP טימ PR ןטדימשעג ןקרַאטש א

 יד ךיז טזייוואב רָאי םעד ןיא .ןלאפ IN טָאטש יד טבייה 1628 רָאי ןטימ

 ןינָאק טמוקַאב 1637 רָאי PR .רָאי יירד ןָא טלַאה ONT ,עימעדיפע"ערעילַאכ

 זיב .טָאטש רעד PR ןרָאפנײרַא םייב לָאצּפָא-עקטַאגָאר ןעמענ וצ טכער סאד

 סעקזייה יד ןופ סנייא -- ןטלַאהרעד סעקזייה-עקטַאגָאר יד PT ןבָאה טציא

 ָאגעשטעשט רעד PIN עטייווצ ONT ןוא טָאטשרָאפ רעצפולס רעד ףיוא טייטש

 | .איאמ

 טָאטש יד ןוא ,ןלוש עיינ טנפע גנואיצרעד עלַאנָאיצַאנ OND עיסימָאק יד
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 ראפ ןופ בצמ םוצ קירוצ טמוק ןינָאק .עיצַאקירבַאפ ןעלקיווטנַא ןָא טבייה

 ,1629 רָאי םעד

PXרעטסיולק רעדנַאל םעד ןופ רעטיג יד ןיא סיוא טכערב 1651 רָאי  

 רע יקסווָאבישזג רטעיפ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,דנאטשפיוא-םירעיופ א

 ווָאקילורק םורַא רעדלעוו יד PR .רעלדנעטשפיוא טנזיוט MNS Pr םורא טלמַאז

 רעד רעטנוא ,רעטילימ ןשיפוקסיב ןופ רענוגארד 500 .טכַאלש יד OND טמוק

 .רעלדנעטשפיוא יד ןפאלקעצ ,דנַאל PID טַאּפַא TD גנוריפנָא

 -ָאק ןפיוא .תורצ עקידרעטייוו טָאטש רעד ןעגנערב תומחלמ עשידעווש יד

 1656 רָאי PR .ןעגנוגנידַאב-עיצַאלוטיּפַאק יד ווַאטסוג טקיטעטשַאב סָאלש רענינ

 יד .רעזייה עלַא טנערברַאפ ןרעוו סע .ןדעווש יד ןופ טנערברַאפ ןינָאק טרעוו

 ןוא בָאה ךעלטשער ערעייז טימ שינעטלעהַאב קילייווטייצ א ןעניפעג םיפרשנ

 ןוא טרעוו רעייז ןרילרַאפ סעיגעליווירפ יד .אקלעמַאז ןופ זיוה םעד ןיא סטוג

ONTןגעמראפ  OVIןשטנעמ עטַאווירפ ןפאכרַאפ טיווו . PXטזייוואב ,1662 רָאי  

 ףרָאד ןיא ןגָארטעגרעביא ןרעוו ןטקַא עשיטָאטש יד .ערעילָאכ יד רעדיוו ךיז

 ןשידעווש ןטייווצ PKR .תושפנ טרעדנוה ייווצ זיב טלַאפ גנורעקלעפאב יד .וווקליוו

 -- טַאטש רעד TD גנוריצ עטצעל יד טעטכינרַאפ טרעוו 1707 רָאי ןופ גירק

 רע טײטש טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ ןטימ ןזיב -- סָאלש רעכעלגינעק רעד

 .לַאירעטַאמ-יוב ףיוא טפיוקרַאפ טרעוו רע זיב ,רעבורח א

 עכעלטפאשטריוו עסיוועג ַא ךיז טזייוואב טרעדנוהרָאי ןט18 םעד ףוס

 "גנונעדרָא רעטוג , ןופ עיסימָאק יד טסעפ טלעטש 1782 WN ןיא .גנורעסעברַאפ

 .רעזייה 204 ןַאהרַאפ PW זיא ןינָאק PNR .טָאטש רעד ןופ בצמ ןרעסעב א

 ,ןליופ ןופ גנולייטעצ רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד PX ,1792 רָאי ןיא

 טָאה טכַאמ עשטייד יד .טפאשרעה רעשטייד רעד רעטנוא רעבירַא ןינָאק טייג

 TD גנואײטשטנַא רעד וצ זיב ,טסייה ONT .רָאי 14 ףיוא טקיטסעפַאב אד ךיז

 .םוטנטשריפ רעוועשרַאוו םעד

ONTטגנערב 1815 רָאי  ISגנורעדנע  PNןצענערג יד  TDעטריּפוקָא יד  

 ןרעזייפ ,ָאלָאק ,ןינָאק קידנלייטפָא ,ןליופ"סיורג ךרודא דיינש ץענערג יד .תוכולמ

 רענזיופ ONT טייטשטנא סע רעכלעוו ןופ ןליופיסיורג טשער םעד ןופ שילָאק ןוא

 .םוטנטשריפ

PXסָאװ ,ןליופיסיורג ןופ לייט רעד טרעוו טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ בייהנָא  

 ONT טגָאירעביא PX שימָאנָאקע טוג טלקיװטנַא ,ןלױּפ-סערגנַאק וצ טרעהעג

 ,סעיסערפער יד רעבָא .םוטנטשריפ רענזיופ ,טייצ רענעי וצ עטקיסעלכַאנרַאפ

 ,רַאונַאא ןוא רעבמעווָאנ PD ןדנאטשפיוא יד ךָאנ ןענַאטשטנַא ןענעז סָאװ

 זיא ,ONL ןליופדסיורג PK זיא רעבָא קיטייצכיילג  .גנולקיווטנא יד ןעוועמאה

 .סעיציטסעווניא עסיורג ןענַאטשטנַא ,ןשטייד יד ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא ןעוועג
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 ןגירקעג ןבָאה ןשטייד יד ONT ,ןעלטימ יד טצונרַאפ ןטרָאד ךיוא טָאה ןעמ

Tpעיצובירטנָאק רעד , ONTיד .ךיירקנַארפ ףיוא ןרָאװעג טגײלעגפױרַא זיא  

 -רעטנוא עכעלטפַאשטריוו ערַאבקרעמ טציא זיב ןפאשעג ןבָאה 1870--1914 ןֹרָאי

 .ןליופ-סיורג ןופ ןלייט עדייב ןשיווצ ןדיש

PXןינָאק זיא 1794 רָאי  DIX ONTטָאטש יד .ןפמאק עשירעלדנעטשפיוא ןופ  

 טרעוו רעכיב עשיטָאטש יד PN .יקסווַארבמָאד קעשיצנַארפ TD טיירפַאב טרעוו

 לאמ עכעלטע טייג ןינָאק .דנַאטשפױאיָאקשושטשָאק TD טקַא רעד ןבירשרַאפ

 .יקסווַארבמָאד קירנעה סע טיירפאב לָאמ עטייווצ ONT .טנאה IX טנַאה TID רעביא

 ןביילב סע .הפירש רעקראטש ַא TNT טנערבַאפ טָאטש יד טרעוו 1796 רָאי ןיא

 ,טנערברַאפ טרעוו זױהטָאר ONT PIN .עכריק רעד oN רעזייה עכעלטע רעביא

 .גָאט ןקיטנייה ןזיב טייטש סָאװ ,סעיינ א טלעטשעגפיוא טרעוו דלַאב

PXטייצ רעד  PDטכַאמ עשיטָאטש יד טָאה םוטנטשריפ רעוועשרַאוו  

 .עכריק רעד רעביא ןגעקַא ךיז טניפעג ON ,זיוה ONT טצעזַאב

 יעגרעדנַאנופ טכאמ עשיטָאטש יד טָאה טרעדנוהרָאי ןט19 PD בייהנָא ןיא

 סאוו ,1151 ראי ןופ פולס רענרענייטש רעד oxdw. םענופ ךעלטשער יד ןעמונ

 ןכעלכריק ןפיוא ןגָארטעגרעביא טרעוו ,סָאלש םייב ןענַאטשעג טציא זיב זיא

 .ח"יה האמה תישארב הנבנ -- היריעה תיב

 .(רצעמה רדח אצמנ גרוסמה ןולחה ירוחאמ)

 .טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ביוהנָא PR טיובעגפיוא -- טַארטסיגַאמ רעד

 ("עזָאק, יד -- רדח-טסערַא ONT ןענופעג ךיז טָאה רעטצנעפ עטעטַארקרַאפ יד רעטניה)

25 



 ןענעז סָאװ ,ןצַאר קיטנעק ןענעז ןרעיומ-ןכריק יד ףיוא ןוא פולס םעד ףיוא .ףיוה

 .רעטלַאלטימ ןיא ןדרעווש יד ןפרַאש ןלענָאיצידַארט OFT TD ןענאטשטנא

IW PXראפ ןעמוק 1905  PRעכלעוו ,סעיצאטסעפיטַאמ-רעטעברַא ןינָאק  

 טריזינַאגרָא זיא סע .סעיסערפער TIN ןטסערַא ךרוד ןרָאװעג טקירדרעד ןענעז

 -ַאלקָארּפ ןטיירפשרַאפ סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצֶאס יד .קיירטשדלוש א ןרָאוועג

 סלַא .םזירָאצ ןגעק דנַאטשפיוא ןא וצ קידנפור ,ךעלטעלביגולפ TN סעיצַאמ

 םעד TD ןארדאווש ןייא טָאה ,רעטילימ ןשיווצ עיצַאטיגא רעד ןופ אצוי-לעופ

 .טנוב א ןביוהעגפיוא ,ןינָאק PR טרינָאיצאטס טָאה סָאװ ,רעטילימ ןשיראצ

I PXןינָאק ןעמענרַאפ ןתעב ,1914  NTוצ טמוק ,רעטילימ ןשטייד  

 רעד ןעניד INP םעד ןופ תודע סלַא .געט MNS ןרעיוד ON ,ןפמַאק עקיטולב

 .סאג רעשילַאק רעד ףיוא שזַאטנעמצ רעניילק

PX1918 רָאי , JONIןזָאלרַאפ ,טײקיגנעהּפָאמוא עשיליופ יד ןרימַאלקָארּפ  

 .גנורעקלעפאב רעטנּפָאװַאבמוא רעד ףיוא קידנסיש ,ןינָאק ןשטייד יד

 סע .טלקיווטנא טשינ טָאטש יד ךיז טָאה תומחלמיטלעוו עדייב ןשיווצ

 AND“ ךיז ןרידיווקיל סע ,טרעקרַאפ — ןקירבַאפ עיינ םוש ןייק טשינ ןעײטשטנַא

 ,ןטלַאטשנַא ענעדיש

 -לעפַאב רענינָאק יד טרעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד TD בײהנָא ןיא

 -ןשטייד OY טרעדילגעגנייא טרעוו ןָאיַאר רעצנַאג רעד ןוא טלדיזעגסיוא גנורעק

 עשידיי יד ןטָארעגסױא שילַאיטסעב ןבָאה ןטנַאּפוקָא עשיטסירעלטיה יד .ךייר

 ןרעוו גנורעקלעפַאב רעשיליופ רעד ןופ טנעצַארפ קיצפופ ךרעב .גנורעקלעפַאב

 יסגנַאווצ ףיוא טלדיזעגסיוא רעדָא ,טנעמענרעווַאג-לארענעג םוצ טקישעגסיורַא

 ,דנַאלשטייד PP ןטעברַא

 : עיפַארגָאנָאמ סיקסרעכנעפ טנומגיז ןופ)

 ("הביבס JIN ןינָאק,
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 שטיװָארעזַא יבצ
 (ןג-תמר)

 ןינָאק ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד

 עטכישעג יד ןבײרשוצנָא ווורפ א ןעוועג טשינ וליפא זיא רעירפ

PR TP? Naןעזסיורַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רענייק .ןינָאק , RIN PR INרעצרוק  

 ןרעוו ןלעוו טָאטש רעד ןופ ןדיי יד ןוא םזילקַאטַאק א ןעמוק טעוו טייצ

PXיו ןעניד טנָאקעג טלָאװ סָאװ הליהקהיסקנּפ רעד .טקעמעגּפָא ןצנאג  

 ,ָאטשיג WA זיא ,ןינָאק PR ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד רַאפ לַאירעטַאמ

 ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא טשינ זיא הליהק רעשידיי רעד Mp וויכרַא רעד

 וליפא ןבילבעג טשינ זיא סע ,טקעמעגפַא ןצנַאג PR זיא תורבקה-תיב סָאד

PRףיוא הבצמ  PTםישרדמ-יתב יד :טרָא  PRטרעטשעצ -- תסנכה-תיב . 

 ןבילבעג טשינרָאג זיא ןבעל ןשידיי ןטלַא םענופ

 ןציטָאנ עקינייוו יד וליּפַא ןעלמַאז וצ ןוא ןכוז וצ ןבילבעג זדנוא זיא

 TR ,רָאלק סיורָאפ ןעוועג זדנוא זיא'ס .תורוקמ עשירָאטסיה ענעדישרַאפ ןופ

 -תיראש x ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי רענינָאק יד ןופ רוד ןקיטנייה ןפיוא

 ןופ עטכישעג יד ןביירשוצנָא עבאגפיוא עקילייה יד ןלַאפעג זיא ,הטילפה

 .ןדיי רענינָאק יד

 םעד ןופ ןעמאטש ןינָאק ןיא ןדיי יד ןופ תועידי עגראק עטשרע יד

 טימ SND ןינָאק PN טצעזַאב PT ןבָאה ןדיי זַא ,רעכיז ךיוא זיא'ס .1297 רָאי

 .ןטנעמוקַאד ןעניפעג וצ םעד ןגעוו ןעגנולעג טשינ זיא'ס רעבָא ,רעירפ ןרָאי

 יד PNR ןעגנולייטפָא טייצ רענעי וצ ןריזינַאגרָא ןליופ ןיא תוליהק ערעסערג

 ןגײװעּפָא ןענעז ךעלטעטש ענענַאטשנַא-יינ יד PNR ןדיי יד .ךעלטעטש עטנעָאנ

 Py וצ ןרעייטש ענעדישרַאפ טלָאצעג ןבָאה ןוא הליהק רערעסערג רעד ןופ

ANSןייז רבוק יוו ,טיבעג ןוװיטַארטסינימדַא ,ןזעיגילער ןפיוא ףליה רעייז  

 .ןו .ַא .א הטיחש ,םיתמ

 עטשרע יד טריזינַאגרָא ONT שילַאק ןיא הליהק יד זַא ,ןעמענוצנָא זיא'ס

 רעירפ ןיוש ןענעז שילאק PR ןדיי יד .ןינָאק PR ןדיי ןופ עיצַאזינָאלָאק

 ינשזָאבָאּפ װַאלסעלָאכ גינעק רעד טָאה 1264 PR .הליהק עסיורג א ןעוועג

 טָאה רעכלעוו ,יקסילַאק-טוטַאטס םענעפורעגיוזא םעד ,טערקעד א ןבעגעגסיורַא

PRןדיי רעשילאק יד טרעכיזרַאכ ןפַארגארַאפ 36 ענייז , PIN OTןדיי יד  TD 

 ןוא ןשימָאנָאקע ,ןזעיגילער ןפיוא גנולקיווטנא ראפ טכער יד ,טנגעגמוא רעד

 .םענרַאפ ןטיירב א רעייז ףיוא ,טיבעג ןכעלטפַאשלעועג

 ןבייה ןוא רוקמ רעייז ןופ ןעגנולייטפָא יד PX PT ןסייר טייצ רעד טימ
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 יד .הליהק ענעגייא רעייז קידנעיוב ,קידנעטשטסבלעז ןעלקיווטנַא וצ IN ךיז

 ערעייז ,שילאק ןופ ןדיי יד טימ ןדיי רענינָאק יד TD ןעגנוָיצַאב עטנעָאנ

 ךעלגעמ .עזעט עטנַָאמרעדנביוא יד ןקיטעטשַאב םינינע-החּפשמ ןוא-סלדנַאה

TP? PN INטנָאמרעד קינָארכ יד עכלעוו ןגעוו) ןזיופ ןופ  PRרָאי  

 טרירגימע ןבָאה (ןינָאק PR הליהק רעד רַאפ רָאי 11 ךָאנ IX טסייה סָאד ,6

 .הליהק רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ןינָאק ןייק

PRיד דצמ גנורעטנענרעד ערעקרַאטש א רימ ןעעז ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד  

 OND“ טנייה זיב ןענעז סע .טנגעג רענזיופ רעד ןופ ןדיי יד וצ ןדיי רענינָאק

 -- טרעדנוהרָאי ןטנצפופ םענופ רעכיב-סטכירעג רענינָאק עכעלטע זיולב ןבילב

ONT TINרוקמ רעקיצנייא רעד טעמכ זיא  ONDעטכישעג רעד  PDןדיי  PR 

 .ןדיי רענינָאק יד ןגעוו ןעגנוקרעמנָא עכעלטע זיולב ןגָאמרַאפ ייז ןוא ןינָאק

 ןיא ךיז ןענופעג הליהק רעשידיי רענינָאק רעד ןגעוו תועידי רעמ לסיב א

 ,רעכיביסטכירעג רעשילאק יד

+ 

 ,טגָאזעג ןיוש יו ,טמַאטש ןדיי רענינָאק יד ןגעוו העידי עטסטלע יד
 ,ןינָאק TD (יתבש) יאדבאס דיי ןגעוו טרָאד Pr ows סע .11397 רָאי ןופ

 רעטעפש רָאי א טימ .ץישטנעל ןיא טכירעג ןרַאפ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו
 IND וצ רע ONT ,ָאד ייס ,ןטרָאד ייס .' אפוג ןינָאק PN ןיוש OX רימ ןפערט
 IND“ עקיזָאד יד IN ,ךיז טייטשרַאפ .תובוח-ילעב עטרַאפשעגנייא טימ

 טייצ רענעי ןיא טשרע זיא ץוביק רענינָאק רעד זַא ,טשינ ןזייוורעד ןעגנונעכייצ
 ,גנַאל טשינ םתסה ןמ ,טריטסיזקע רעירפ ןיוש רע טָאה רעכיג .ןעמוקעגפיוא

 ,ןימרעט ןיא ןרָאװעג טלָאצעגּפָא טשינ זיא בוח א סָאװ ,לאפוצ רעד רָאנ ןוא
 .בושיי ןשידיי רענינָאק ןגעוו גנונעכייצרַאפ א וצ ןעוועג םרוג טָאה

 ןשידיי ןגעוו טשינרָאג רימ ןבָאה ,תועידי עצרוק עקיזָאד יד ךָאנ

 ןינָאק PP רָאנ ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ .1432 רָאי ןזיב ןינָאק PR בושיי
 ייז רעדָא ,ןיילַא ןעמוק ייז .גנוציז-סטכירעג א וצ טעטש ערעדנַא ןופ ןדיי

 -סדנַאל רענינָאק ןרַאפ :ייחתמ ךיז ןענעז יוזא .ןטקיטכעמלופאב א ןקיש

 עקשומ ןופ ןוז רעד ,םהרבא ןוא ,ןוז סנורהא לארשי ןוא םהרבא טכירעג

 דווירג 27 ןלָאצַאב וצ 1403 רָאי ןיא (ןזיופ) ןרעזייפ pp vox -- (השמ)

 (ריקנַאב רעסיורג ַא רעטצעל רעד) ןילנאמ ןוא םהרבא ןדיי רענזיופ יד ;סענ
 רעשידיי א ןגעוו PT טדער 1429 רָאי ןיא .שזדָאל ןופ ןצעינישזוואוו ראפ

 ןאמכאל .ןיקסנישטבמָארט יעשזדנַא טלעג ןעילעג טָאה סָאװ ,ןרעזייפ ןופ יורפ

 ןופ TT םעד AVIN טימ 1434--1432 ?TW יד PR Pr טפשמ ָאלָאק ןופ

 א סרעטָאפ םעד) סענווירג 23 ןגירק קירוצ ןגעוו ,וועשינַאי ןופ אטאקארמ
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 דיי ןסיוועג ַא Jay (1415) טייצ רעד ןיא Pr טדער רָאנ לָאמ ןייא .(בוח

 .ןינָאק ןעוועג זיא'ס טָאטשיםַאטשּפָא סנעמעוו ,םהרבא

 יברעמ יד ןופ ןעמוקעגנָא טרעדנוהרָאי ןט13 PX ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד

 עקיטכיוו ךיוא ןוא לַאטיּפַאק טכַארבעגטימ ךיז טימ ןבָאה ןליופ ןייק רעדנעל

 יז ןבָאה עיגרענע ןוא ןסיוו רעייז טימ .ןזעװקנַאב ןוא רחסמ ןגעוו תועידי

 .רחסמ םעד ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא רעצעלפ עיינ יד ףיוא

“ON ןעגנערב ןדיי יד .טָאטש יד ןעלקיװטנַא IN ךיז טבייה יווַא TIN 

 םימשב ,ןעלקיטרַא-ןזייא ,ןפָאטש יוו ,(דנַאלשטייד) ,דנַאלסױא ןופ ןעלקיט

 ,קרעמ יד ףיוא ןפיוקרַאפ וצ לעפ עיור סױרַא ןריפ ןוא

PRבושיי רעשידיי רענינָאק רעד ףיוא רעדיוו טבעל תורוקמ יד , 

 טערט ,ןקידרעטייוו םעד ןיא ןוא ,רָאי םעד ןיא .1432 רָאי םורַא ,טגָאזעג יוו

TINןגעוו ןיקסוועש-אוואלס יַאלָאקימ ןגעק אלננאמ דיי רענינָאק רעד  

 -מוא ןגעוו ַאװַאלעיב יַאלָאקימ ןגעק ןוא ,סענווירג 10 ןופ בוח א ןלָאצַאב

 PR ןָא טגָאלק רָאי ןקיבלעז םעד ןיא .(טנכייצאב טשינ םוכס) האוולה א ןרעק

 .יראכוב ןופ קינכומ ןקידלעדַא םעד NYY) ,הופ) עוואק יורפ עשידיי יד טכירעג

 רענינָאק םעד PINT רימ ןענָאק ,(רָאי קיצנאווצ ךרעב) ,ןטסגנעל םוצ

 טריפ ןאאנאק .1434 רָאי PR סױרַא רע טערט OND עטשרע ONT .ןאאנאק דיי

 ןקידתונכש םעד PR PN קיטייצכיילג ןוא אפוג ןינָאק PR ןטפעשעג עטיירב

 רענינָאק עטנַאקַאב זדנוא PW עטלייצעג יד PD רענייא ןאאנאק ,שילאק

 ףראד תואוולה ענייז ןופ ךייה רעד טיול .קנאב עניילק א טעדנירג ,ןדיי

 ןוא רעניילק רעד ןופ טריטורקער ךיז ןבָאה ןטנעילק ענייז זַא ,ןענעכער ןעמ

 דימ קידלוש 1424 רָאי PR םיא ןענעז ,ערעדנַא wns .עטכַאלש רעלעטימ

 ץענישזװַאװ ;סענווירג 13 ץיוועשירָאב TP ןאפעטס PR יקצישזוג יַאלָאק

 -- סענווירג 20 ןוא האוולה יד -- סענווירג 70 -- (1440) יקסווָאקילורק

 ןיא טשרע ךיז טקידנע האוולה יד ןלָאצּפָא ןגעוו סעצָארּפ רעד .טנעצָארּפ

 רָאנ ןלָאצַאב צרַאד יקסווָאקילורק ץענישזווַאוו IN ,ןידדקספ ןטימ 1443 רָאי

 ,רָאי ייווצ ראפ mba טנעצַארפ ןוא סענווירג ןבלַאה א ןוא 9

 PR ןטכירעג יד PR (1444) ןרָאװעג טכַארטַאב ןענעז ןסעצַארפ JO א

 ,עטקיטכעמלופַאב ענייז PNT רעדָא TOK סיורא ןאאנאק טערט אד .שילאק

 א .(1444) ןבקעי ןוא )1443( ןקראמ ןדיי רעשילאק יד ךרוד לשמל ייוו

 ערעדנַא DD תופתוש רע טכַאמ טּפָא .החונמ רעטכָאט ןייז םיא טערטרַאפ לָאמ

 TIN ןענאאנאק PP בוחילעב ַא וועינעשזאר PD ןַאי זיא יוזא ?TP רענינָאק

 ןופ ןקחצי טימ ןעמַאזוצ .(1444) ,ןינָאק ןופ ךיוא -- ןאדראי ףתוש ןייז ןופ

 םעד וועינעינ ןופ אקניווס םענעברָאטשרַאפ WH ןוז םייב רע טנָאמ ,ןינָאק

 .(1445) ןעוועג ברע טָאה אקניווס ןעמעוו רַאפ ,יקסווָאקילורק יַאלָאקימ ןופ בוח
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 SND PIN“ ןאאנאק PT ONT‘ ,טנעצַארפ ףיוא טלעג ןגרָאב טימ ץוחַא

 דנארט NIN רענייא ןגעוו העידי ַא ןַארַאפ .תונכשמ ףיוא ןעייל טימ ןעמונ

 .ינשטעד PD רעטָאיּפ טימ 1443 רָאי PR ןרָאוועג טריפעגכרוד זיא ON ,עיצקַאז

 םוצ .1454 בייהנָא רעדָא 1453 ףוס תועמשמ ןאאנאק זיא ןברָאטשעג

 רָאי ןקידרעטייוו םעד ןיא ןוא ,1453 רָאי ןיא ףיוא רע טערט לָאמ ןטצעל

 .םיא ןגעוו העידי ןייק רעמ טשינ ןיוש רימ ןעניפעג

 ןשיווצ טכיירגרעד ,ןבעג טגעלפ רע ox ,תואוולה יד ןופ ךיוה יד

 .סענווירג 60 ןוא ןשָארג 0

 ןגעלפ עכלעוו ,ןלַאפ יד OND טכַארבעג TUN ןבָאה תורוקמ יד תויה

 דליב יונעג ןייק ןרעוו ןבעגעג טשינ ןָאק ,טכירעג ןכרוד ןרעוו טכַארטַאב

TDסע יוו ,לדנַאה טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז רע טָאה אמתסמ .טייקיטעט ןייז  

 דעג רעבָא ןגעלפ סעיצקַאזנַארט-סלדנַאה יד .ערעדנַא ליפ ךיוא ןָאטעג ןבָאה

 טריפעגנייא ןעוועג סע זיא ױזַא) טלעג ןמוזמ INP ןרעוו טכַאמעג ךעלטנייוו

prסרעדנוזַאב ,ןליופ  prןייגרעד ןטלעז טגעלפ רעבירעד ןוא .(רעטלַאלטימ  

 .םעד ןגעוו תועידי יד My ןלעפ אליממ ןוא -- ךוסכיס-סטכירעג א וצ

prוצ ןעניווו ןעייג רעטלע רעד ףיוא ןרעטלע יד ןגעלפ ןלַאפ ליפ  

 טיוט PT ראפ TWO עטצעל יד PN ONT ןאאגאק PIN ;:רעדניק ערעייז

 .שילאק ןיא AMID רעטכָאט PT ייב טניווועג

 יד ןיא ןסיוטשעגנָא ךיז רימ ןבָאה ,ןענָאזרעּפ עטנַאמרעד יד ץוחַא

 ,טלדנאהרעטנוא רעכלעוו ,(1438) ףסוי קינעמילפ סנאאנאק ףיוא תורוקמ

 TAIT יקסאלג קעיסאי טימ ,ןאיוואק דיי רעשילאק pop גנולטימרַאפ רעד ךרוד

 .סעגווירג 10 PD בוח א ןלֶאצסיוא

 ,(1453) לָאמ TOR רָאנ ךיוא PT“ טזייווַאב ןינָאק TD לארשי רעסיוועג ַא

 .גנוקידלושַאב רעטסּוװַאבמוא I רעביא טכירעג ןרַאפ ןייטש ףראד רע ןעוו

 רעשילאק רעד ןיא ןרעוו טצעזעגנייא ןיד קספ םוצ זיב טלָאזעג טָאה רע

 טָאה רעכלעוו ,(לאומש) ליאמס דיי רעשילאק םעד קנַאד ַא רעבָא ,גנוטסעפ

INDסליאמס .ןרָאװעג טיירפאב רע זיא ,ןעוועג ברע םיא  mayדאב זיא  

 -אפ רעדעי ףיוא ןלעטש ךיז טעוו לארשי זַא ,גנורעכיזרַאפ ַא PN ןענַאטש

 טכאמעג לארשי טָאה טייצנשיווצ רעד ןיא זַא סיוא טזייוו .טכירעג ןופ גנורעד

 -עגפיורא ןליאמס ףיוא רעבירעד טָאה טכירעג עשיטָאטש ONT ןוא ,הטילפ

 -עג טשינ ךיז טָאה לארשי לייוו ,סענווירג 20 ןופ ףָארטש-טלעג א טגייל

 ליוו רעדָא ,טשינ Wp ליאמס .ןימרעט ןטמיטשַאב PR טכירעג ow טלעטש

 PW זדנוא רעד ןופ תוברע רעד PINT א .עמוס עקיזָאד יד ןלָאצנייא ,טשינ

 םיטרפ ערעטנעַאנ .טּפָארטשַאב טשינ רעבָא רע טרעוו החונמ רעטנַאקַאב

 .טנַאקַאב טשינ רעדייל ןענעז ןינע םעד ןגעוו
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 -סטכירעג רענינָאק יד PR רעדיוו PT ןזייוואב טייצ רעצרוק ַא ףיוא

 ןאבעלפ םעד ןעייל עכלעוו ,(1456) לאומש ןוא לארשי ןדיי רענינָאק יד רעכיב

 לאומש טעייל רעדנוזַאב ןוא ,סענווירג 25 ןיקסווָאקילורק ןַאי ןוא יעשזדנַא

 3 )1462( סענווירג 25 ןיקסווָאקילורק :iw קידנעטשבלעז ןײלַא

 -סיוא טעמכ ןעגנַאגעגנָא J רענינָאק יד ןענעז טייקיטעט רעייז טימ

 רענינָאק ONT סָאװ ,ראפרעד ןעשעג זיא ONT .טַאיװָאּפ רעשילאק ןיא ךעלסילש

 ןעייל pom ןעמונרַאפ POR ךיז טָאה עטכאילש יד ןוא םוטרעגריב עשיליופ

 טנעצַארפ ףיוא ןבעגעג טשינ mands עקיזָאד יד ייז ןבָאה לעמרַאפ .טלעג

 ןעמענ ייז ןופ ןגעלפ ןרָאטידערק יד סָאװ ,תואלחנ ןופ ןוכשמ ַא ףיוא רָאנ

 קיגנעהּפָא ןעוועג זיא סיורג Pr ONT ,("סוננא סוזנעצ,) לָאצּפָא ןכעלרעי א

 IN ןעמענ ןעמ טגעלפ לָאצּפָא ןכעלרעי םעד .עמוס רענעיילטנַא רעד ןופ

 יד .טלָאצעגּפָא ןרעוו טשינ טגעלפ האוולה עצנַאג יד ןענַאװ זיב גנַאל

 ןענעז ,תואוולה ןבעג םייב OND ןבָאה ןדיי רענינָאק ON ,םערָאפ עטסרעמ

 טפיוקעגסיוא טשינ טָאה בוח-לעב רעד ןעוו ,(סעיצַאגילבָא) ןטיווק-בוח יד ןעוועג

INטיווק  OWךמס ןפיוא ןעמ טגעלפ ,ןימרעט ןטמיטשַאב  TDסטכירעג ַא - 

 ,בוחילעב ןופ תוסנכה יד ןוא םוטנגייא םעד PIN טסערַא ןא ןבעגוצ לייטרוא

 טשינ ללכב טגעלפ בוח רעד רעבָא ביוא .ןרָאוועג טקעדעג זיא האוולה יד זיב

 עלַא טימ ,רָאטידערק םוצ ןייגרעביא ןגעמראפ סָאד טגעלפ ,ןרעוו טלָאצַאב

 ןעמונעגרעביא ןאאנאק ,לשמל ,טָאה ױזַא .תיבה-לעב ןקידרעירפ םעד ןופ טכער

 עלא טימ ףיסאר ןוא יקציצאסאר פיליפ pp ("ינַאל,) רעדלעפ ייווצ 1448(

 .רעמיטנגייא םעד ןופ טכער

 ףיוא רעדָא קילייווטייצ יד ןטלַאװרַאפ טשינ ןדיי ןגעלפ ,ךעלטנייוועג

 םעד ןעיורטעגנָא תועמשמ ONT ןגעלפ ייז .סעקטנָאיַאמ ענעמונרַאפ קידנעטש

 -עגרעביא ןפוא NIN PN טָאה עלדושטש ןופ אקשטאג .ץירפ ןקידתונכש

 PS םוטנגייא-ןדָאב סנאאנאק רעביא החגשה יד ןוא גנוטלַאווראפ יד ןעמונ

 טמוק רָאטידערק םעד TX ,טכירעג ןרַאפ Pr הדומ ךיז טגעלפ בוחילעב רעד

 םעד ןלָאצַאב וצ ןייז בייחתמ גנורעלקרעד NIN PR ךיז ןוא בוח א םיא ןופ

 טָאה רעטנעצָארּפ ענעמונעג יד ןופ ךייה יד .ןימרעט םענעבעגעג א ןיא בוח

 .ךעלטנעכָאװ ןשָארג (1) ןייא ךעלטנייוועג ןפָארטַאב

 ןביז עטשרע יד AS ןינָאק טרעהעג טרעדנוהָאי ןט15 TD בייהנָא ןיא

 ווו ,ןליופ ץנַאג PR -- 12 עטשרע יד MD ןוא -- ןליופדסיורג PR טעטש

 .הליהק עשידיי ַא ךיז טניפעג'ס

pxטעטש יד ןענעז ןיימעגלַא  PRקינייוו ןעוועג ןליופ ןקידטלָאמעד  

 רעניילק ַא PR ןעוועג גנורעקלעפַאב עשידיי יד זיא אליממ ןוא ,טניווואב

 לָאצ רעד ןגעוו ןרעפיצ עשיטסיטַאטס ןייק טשינ רימ ןבָאה רעדייל .לָאצ
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 ענעסַאלפעגנייא יד PD ךמס ןפיוא WI ,ןליופ ץנַאג רעביא טעטש יד PR ןדיי

 ןעמוק ,רעטרע עזייוולייט ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעייטש יד ןופ עמוס

 רעד ןופ סיורג רעד ןגעוו הנקסמ רעד וצ (.ַא .א רעפיש ר"ד) רעקירָאטסיה יד

 .טעטש ענעדישרַאפ PR גנורעקלעפַאב רעשדייי

 180 ךרעב ןכַאמסיוא טנָאקעג ותעשב טָאה ןינָאק PR ןדיי ןופ oxy יד

 -עג .רעזייה עטיובעג ץלָאה ןופ ףלעווצ ןיא טניווועג ןבָאה עכלעוו ,תושפנ

 ,גרעבמעל ,יוו טעטש ערעסערג PR רָאנ טריטסיזקע TARA רעזייה עטרעיומ

 ןענעז ייז ןוא ,גינעק םוצ טרעהעג ןבָאה ןדיי יד .שילאק ןוא ןזיופ ,עקָארק

 -הכולמ םעד ןרעייטש טלָאצעג ךעלרעי ןבָאה ןדיי יד .ץוש ןייז רעטנוא ןעוועג

 PORT PD טיובעג זיא סָאוו זיוה ןדעי ראפ סעטָאלז 2 ןופ ףערטַאב PR רצוא

 טלמַאזעג טָאה ןעגנולָאצּפָא עכעלרעי יד .זיוה טרעיומעג א ראפ סעטָאלז 4 ןוא

 .רצוא םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג זיא עכלעוו ,("זנעצ,) הליהק יד

ONTןרעייטש ךָאנ ןעוועג ןענעז סע .רעייטש"טפיוה רעד ןעוועג זיא , 

 ןייא ןלָאצ טזומעג דיי רעדעי טָאה המחלמ ןופ טייצ ןיא) ערענעלק ןיוש רעבָא

 ןופ ןובשח ןפיוא ןשָארג ףלעווצ PX ,גינעק ןרַאפ Pawn ןפיוא יטָאלז

 .(ןגינעק רעד

 רעד טיג ןוא ןינָאק ןיא ָאללעגַאי גינעק רעד ךיז טניפעג 1425 רָאי ןיא

 MNS ךעלרעי ןטלַאהוצּפָא -- ערעדנַא ןשיווצ ,סעיסעצנָאק עקיטכיוו טָאטש

 דאב רעשידיי רעד יבגל טייקיטכיוו עלעיצעפס א טָאה טכער ONT .קרעמירָאי

 .טָאטש רעד TD גנולקיווטנַא PR רחסמ טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,גנורעקלעפ

 ןינָאק טָאטש רעד ןופ לייט ַא טרעוו טרעדנוהרַאי ןט15 ןופ ףוס םייב

 טָאטש יד PT טיוב םעד INI דלאב רעבָא .הפירש רעסיורג ַא ןופ טנערבעגּפָא

Paףיוא , TRןכעצ ענעדישרַאפ ןעײטשטנַא סע , YORןכאפ עזיצערפ ןופ , 

 ןסיוטשעגסיורַא ןרעוו וצ ןָא ןבייה ןדיי יד ןוא ,יירעלָאמ ןוא יירעדימשדלָאג יוו

 ,ןעשזנַארב יד ןופ

 ןכלעוו ,עקָארק ןופ לשיפ 'ר ,ריקנַאב ןשידיי א רימ ןעעז ןרָאי יד ןיא

 PR ןדיי יד TD ןרעייטש יד ןענָאמוצנייא טכער ONT רעביא טיג גינעק רעד

PINןינָאק ןופ ךיוא יוו ,ןליופ סיורג . 

PRעיסעצנָאק יד לשיפ 'ר רעטנָאמרעדנבױא רעד טמוקאב 1504 רָאי  

 .וועשטעלק ןוא ענלָאק ,עווַאדָאלק ,ץישטנעל ,ןינָאק רעביא רעמַאקלָאצ רעד ףיוא

 ייווצ ,סעטָאלז טרעדנוהפניפ PR טנזיוט ייווצ ןעלשיפ 'ר טסָאק עיסעצנָאק יד

 .(טנופ 32 ןגיווועג טָאה ןייטש ַא) רעפעפ רענייטש ןעצ ןוא ןארפָאז רענייטש

 .תוסנכה עסיורג טכַארבעגנײרַא ONT רעמַאק-לָאצ יד זא סיוא טזייוו

 -ןֶאי -- ןיז ייווצ ענייז PR קישטנָאלעיגַאי שזעימישזאק גינעק רעד

 תואוולה סעטָאלז רעטנזיוט ןעלשיפ 'ר קידלוש ןענעז רעדנַאסקעלַא x טכערבלַא
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 ןרעייטש יד עדנערַא PR רעביא ON ייז ןביג ,בוח םעד ON ןקעד וצ ידכב ןוא

 .ןליופ ץנַאג רעביא ןדיי יד ןופ

 ןינָאק PK בושיי ןשידיי ןופ ןרופש יד רעדיוו ןעמ טפערט 1549 רָאי ןיא

 ןיא ןדיי יד רַאפ רעײטשּפָאק םעד ןריפנייא ןטימ תוכייש ןיא לָאמ סָאד ןוא

 ,הליהק רעד ךרוד ןדיי יד ןופ ןרעייטש יד ןענָאמוצנייא טָאטשנַא .ללכב ןליופ

 טקעריד ייז ןופ ןביילקפיונוצ עטמַאַאב-רעייטש עטריגעלעד-לעיצעּפס ןלָאז

 עשידיי יד רעביא ןרָאפעגמורַא עטמַאַאב עקיזָאד יד ןענעז הליחתכל .טלעגיּפָאק

 ,"פעק, יד -- תושפנ עשידיי יד ןופ תומישר יד טלעטשעגפיונוצ ןוא תוליהק

 ןדליג 1 ןעוועג זיא לָאצּפָא רעד .עמוס יד ןענָאמוצפיוא לָאצ רעייז טיול ןוא

 -גייז ףיוא ןעוועג לח טשינ זיא לָאצּפָא רעד ,רעטכעלשעג עדייב רַאפ ּפָאק ןופ

 וצ טרעהעגפיוא ןעמ ONT רעבָא טייצ רעד טימ .רָאי ןייא רעטנוא רעדניק

 -ַאלקעד ענעריווושעג ךרוד ןרָאװעג ןטיברַאפ ןענעז ייז ןוא תומישר יד ןכאמ

 רעבָא ,עקיבילאב ַא ןבעגנָא טנָאקעג ןבָאה עכלעוו ,להקה-ישאר יד ןופ סעיצַאר

 .הליהק רענעבעגעג רעד וצ ןרעהעג סָאװ תושפנ לָאצ עקיטכיר טשינ ןיטולחל

 ןופ ןיוש ןרעיודאב םוצ WAX -- רעייטש םעד טימ עקַאט תוכייש ןיא

 ןעמונעגוצ רָאנ ,תומישר ןייק טלעטשעגפיונוצ טשינ טָאה ןעמ ןעוו טייצ רעד

 זא ,רעכיב-רעייטש יד PD ןעגנונעכייצראפ יד ןעמַאטש -- סעאצַאראלקעד

 טלָאצעג טײקמערָא תמחמ יירד ןופ דיי ןייא ןינָאק PNR OT 1579 רָאי ןיא

 8 ןיוש טנָאמרעד 1580 ןופ שינעכייצראפ עקידרעטייוו x .ןדליג (ןייא 1

 רעשידיי רעד ךיז טָאה רָאי םעד ןיא .ןדליג 5 זיולב טלָאצַאב ןבָאה סָאװ ןָאזרעּפ

 -הכולמ םעד !לָאצַאב וצ ןעמונעגרעטנוא ,ןעמוקעגפיוא טלָאמעד זיא ONT ,דעו

 רעדיוו ןדנּוװשרַאפ רַאפרעד ,רעײטשיּפָאק ןשידיי ןופ עמוס עלַאבָאלג א רצוא

 .תוליהק עשידיי ןגעוו תועידי ינימ עכלעזַא

PXטריפעגכרוד רעײטשיּפָאק ןטנָאמרעדנביוא םעד ןגעוו זיא 1550 רָאי  

 .ןליופ ץנַאג ןיא TP יד ןופ גנולייצ ַא ןרָאװעג

 DAN ONT“ .תוצראה עברא דעו ןופ ןײטשטנַא ןטימ ,1580 םורא

 ןרעייטש ןלָאצ ONT PR גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןלייצ סָאד טרעהעג

 .הליהק רעד טימ ךַאמּפָא ןַא טיול ןעוועג ןיוש זיא

 ,אקלעמעז ןַאי ר"ד ןינָאק PR PT OPA ,טרעדנוהרָאי ןט17 ןופ בייהנָא

 -יפעדארעלַאכ רענעכָארבעגסױא רעד בילוצ שילַאק טזָאלרַאפ טָאה רעכלעוו

 זיוה סיורג א קרַאמ ןסיורג ןפיוא PIP ןיא סיוא טיוב אקלעמעז ר"ד .עימעד

 AND) ןקיטנייה ןזיב טרָאד INI טייטש זיוה (ONT .ןרענָאיסימ ןוא םיחלג ראפ

 .עיזאנמיג רעשיליופ א PR ןרָאװעג טלדנַאווראפ טייצ רעזדנוא PR זיא ןֹוא

 TW ש"מי סיצַאנ יד ןבָאה ןינבדעיזַאנמיג םעד ןופ טנַאווזטנָארפ רעד ייב
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 ןוא ד"יה יקדָאלס יכדרמ -- סעקינדַאלקַאז עטשרע יד ןסָאשרעד 1929 ןיא

 .(יקסווָארוק קַאלָאּפ םעד

 OND“ םענופ .זיוהטאר ענרעצלָאה ONT ןענַאטשעג זיא ןינב םעד ןבענ

 .טנייה זיב ןעייטש עכלעוו ;סעקטאי יד ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,טייז-םורד וצ זיוה

 זיא ,(יװָאקמַאז ץַאלּפ) קראמ-רעפעט רעד ןעוועג זיא'ס ּוװ ,טייז ברעמ וצ

 רעביא גנַאגכרוד םעד ןטיהעג טָאה סָאװ ,סָאלש רעכעלגינעק רעד ןענַאטשעג

 .ַאטרַאװ ךייט םעד

 ןבָאה NT .ןדיי טצעזַאב Pr ןבָאה ?סָאלש , םעד ןוא סעקטַאי יד ןשיווצ

 רָאי ןיא .רחסמ טימ ךיז ןעמונרַאפ PR רעזייה ענרעצלָאה טלעטשעגפיוא ייז

 IN ,טערקעד א ןבעגעגסיורא רעט4 רעד װַאלסידַאלװ גינעק רעד טָאה 3

 ."סַאג עשידיי יד, ןעמַאנ ןטימ ןלַאטרַאװק עלעיצעפס PR ןעניווו ןלָאז ןדיי

PRטזייוואב סע .ןלאפ וצ ןבױהעגנָא ןינָאק טָאטש יד טָאה 1628 רָאי  

 TORI .רעניווונייא ליפ סיוא ןבראטש סע רעכלעוו ןופ ,הפיגמ-ערעלָאכ יד ךיז

 -שטערק 4 טריטָאנ ןרעוו ,טָאטש רעד ןופ 2צמ ןגעוו המישר NX ןלעטשנעמַאזוצ

 -ילעב רעקילדנעצ עכעלטע ,רעדלעפ ('"ינַאל,) םיחטש 4 ,רעזייהניווו 127 ,סעמ

 תוכאלמ-ילעב יד ןשיווצ .הווקמ ןייא ןוא דָאב PR ,םירחוס קיסיירד ,תוכאלמ

 טשינ זיא סע ,םיבצק ,סרעקעב ,סרענלימ ,סרעטסוש :טנכערעגסיוא רָאנ ןענעז

 TN ,טסּווואב זיא סע רעבָא .ןדיי ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ לפיוו ,טנכייצעגנָא

 -טסירק ייב טשינ ךיוא ,סרעקעב עכעלטסירק ייב טפיוקעג טשינ ןבָאה ןדיי

 םיזילטיאה סעקטַאי יד
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 סע .סרעדיינש עשידיי טיינעג ןבָאה ןדיי OND םישובלמ ןוא .םיבצק עכעל

 .ןדיי ןעוועג ןענעז תוכאלמיילעב יד ןופ קינייוו טשינ זַא ,ןעמענוצנָא זיא

 טרימָארגָאּפ ןבָאה סעדנַאב סיקצינלעימכ תעב ,1648--1658 ןרָאי יד ןיא

 -לעפַאב עשידיי יד רעבָא ,ןינָאק וצ ןעגנאגרעד טשינ ייז ןענעז ,ןליופדחרזמ

 .ארומ רעקידנעטש PR ןעוועג זיא ,םעד ןגעוו קידנרעה ,גנורעק

PR ןופצ ןופ ןליופ ףיוא ןדעווש יד Ww xp טייצ רעבלעז רעד px 

 ןטכינרַאפ  poxןפערט ייז סָאװ  PR.ןליופדןיילק ןוא-סיורג

PXטנערברַאפ ןינָאק טָאטש יד טרעוו 1656 רָאי  TNTסע .ןדעווש יד  

 ןופ זיוה PR ךיז ןעװעטַאר םיפרשנ עטלייצעג .רעזייה vox טנערברַאפ ןרעוו

 םיחטש יד טיירפאב יקצענרַאשט ןַאמטעה רעד .אקלעמאז ןטנַאמרעד ןביוא

 ןרימָארגָאּפ רענלעז ענייז WAN .ןדעווש יד TNT ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ

 טשינ ןבָאה ךיז ןלָאז ןדיי יד לייוו ראפרעד טשרמולכ ,טעטש עלַא ןיא ןדיי

 סע .טרעטשעצ TINA PR ןרעוו תוליהק 700 .ןדעווש יד טלעטשעגנגעק גונעג

 .םידיחי רָאנ ןביילב

TD טכיראב ַא עיצַארטסול עכעלגינעק יד רָאפ טלעטש 1659 רָאי PX 

“ANA זיא סעמשטערק WH יד ןופ :טָאטש רעד PD דנַאטשוצ ןקירעיורט םעד 

 ;ןבילבעג טשינ  PD-ילעב ,25 ןבילבעג רָאנ ןענעז רעזייה עטאווירפ 127 יד

 ,בצק ןייק טשינ ,טרעטשעצ -- דָאב יד ;סרעשיפ ייווצ ,עטלייצעג -- תוכאלמ

  4.םירחוס 3 ןוא סרעקעב

PRטוזייוואב 1662 רָאי  PTיד ןוא ,ערעלָאכ יד רעדיוו  PD OMSרעד  

 ןדעווש יד FOND 1707 PR .ןָאזרעּפ טרעדנוה 2 pa טלַאפ גנורעקלעפַאב רענינָאק

 יד ,סָאלש ןכעלגינעק םעד ןינָאק PR ןענערברַאפ ןוא ןליופ ףיוא ןָא רעדיוו

 טפיוקרַאפ תוברוח יד ןרעוו ןרָאי ערעטעפש יד PN PR טָאטש רעד ןופ טכארפ

 .ןעמענוצרעדנַאנופ ףיוא

PXןעניפעג טרעדנוהרָאי 18 ןופ בייהנָא  Prןינָאק ןיא ןדיי  PRא  

 רעשידיי רעד ןופ רעײטשיּפָאק רעד טפערטַאב 1728 רָאי ןיא .לֶאצ רעניילק

 ND רעטלע PR זיב רעדניק ,ּפָאק א ןופ עטָאלז 1 ,סעטָאלז 100 -- הליהק

 טפערטַאב 1729--31 ןרָאי יד PR .ןרעייטש PP טלָאצעג טשינ ןבָאה ,רָאי א

 .סעטָאלז 100 רָאנ ,1734--37 ןרָאי יד PR ןוא סעטָאלז 150 ןיוש רעייטש רעד

ONTןבילוצ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ גנורענעלקרַאפ ַא טסייה  TRONS 

 .טָאטש יד

 רָאי םעד טניז רימ ןבָאה ןדיי רענינַאק יד TD קיטסיטַאטס עיונעג ַא

ONT .17651550 רָאי םעד טניז גנולייצ עטשרע יד ןעוועג זיא , ONעג זיא " 

 -לעפַאב רעשידיי רעד ףיוא רעײטשיּפָאק א ןגיילפיורַא ןבילוצ ןרָאװעג טכַאמ
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 TID ןעגנושרָאפסױא עשירָאטסיה עטריפעגכרוד ענייז ןופ ךמס ןפיוא .גנורעק

 ןינָאק PR Tm לָאצ יד :טסעפ רעלהאמ .ר רָאסעּפָארּפ טלעטש ,טייצ רענעי

 | עלעבַאט

 ןעיורפ רענעמ

 28 עטַארייהרַאפ 28 עטַארייהרַאפ

 5 תונמלא 1 ןמלא

PT28 עטַארייהרַאפ טשינ רעטכעט 26 עטַארייהרַאפ טשינ  

 61 4 םיתרשמ] וא ןלעזעג

 12 ןעמַאזוצ

 .תושפנ 133 :גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד ןעמַאזוצ

 טיול .רָאי א זיב רעטלע ןיא רעדניק PA טשינ טמענ לָאצ עקיזָאד יד

 דאב רעניימעגלַא רעד ןופ) 65% ONT טפערטַאב ןרעפיצ עטלעטשעגטסעפ יד

 ,טרירטסיגער ךיז ןבָאה ןדיי עלַא טשינ ןַא טנַאקַאב ךיוא זיא'ס (גנורעקלעפ

 תוביס ערעדנַא בילוצ רעדָא ,רעײטשיּפָאק םעד ןלָאצ סָאד ןדיימוצסיוא ידכ

 20 ןעוועג סע ןענעז (גנוניישרעד עניימעגלַא IN ןעוועג ותעשב זיא סָאד)

 טכַאמ -- 26.5% ןבעגוצ ןעמ ףרַאד ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טנעצָארּפ

 168 תושפנ ןעמַאזוצ סיוא סע

 .תושפנ 6465 טפערטַאב עווטסדווועיִאוו רעשילאק רעצנַאג רעד PNR ןדיי יד

 ףיונוצ pr טלעטש ONT .תושפנ 991 טפערטַאב טַאיװָאּפ רענינָאק רעד

 : סעדנעגלָאפ

 2 עלעבַאט

 תושפנ 2 ןינָאק

 « 6 ָאלָאק

 6 57 ץישַאסור

 « 2 וועשטעלק

 . 29 ןישטליוו

 « 402 ןילָאג

 « 2 לַאװכיר

 תושפנ 991 ןעמַאזוצ

 ןעוועג רעפרעד יד טייצ רענעי וצ ןענעז טַאיװָאּפ רענינָאק ןצנַאג ןיא

 .ןדיי ןופ טיירפַאב
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 3 עלעבַאט

 :רוטקורטס עלענָאיסעּפָארּפ

 25 סעיסעפָארּפ עטנכערעגסיוא טשינ

 1 * שמש

 2 (רעשדלעפ) רעריברַאב

 2 רענשזריק

 20 תוחּפשמ-ישאר יד ןופ לָאציד ןעמַאזוצ

 4 עלעבט

 133 WO ןייא יו רעטלע תושפנ עשידיי לֶאצ

 20 תוחפשמ לכה-ךס

 19 םיתבדילעב

 11 ןרָאטַאקָאל

PXטניפעג םיריוטקַָאד עשידיי יד ןופ המישר רעד  PR PTטייצ רענעי  

 ,5 ָאקציא WT ןינָאק ןיא

 -רעד עכעלנעוועג PP טשינ טייצ רענעי וצ זיא רעטקָאד רעשידיי א

 זיא טַאיװָאּפ רענינָאק ןצנַאג PR טשינ IN ,טכַארטַאב ןיא קידנעמענ ,גנונייש

PR owsעשידיי ערעסערג א ןעוועג ותעשב זיא רעכלעוו) ןרעזייפ טַאיווָאפ  

 ןייא ןעוועג זיא שילאק ןיא .(רָאטקָאד רעשידיי ןייק ןעוועג טשינ זיא ,הליהק

 עשידיי יד זיא לָאצ רעד PR DW IN ,טזייוואב ONT .יריאמ ,רעטקָאד רעשידיי

 ןעוועג שימָאנָאקע ,סיוא טעז'ס יוו רעבָא יז זיא ,ןיילק ןעוועג ןינָאק ןיא הליהק

 ,רעטקָאד א ןטלַאהסיוא טנָאקעג טָאה יז ביוא ,רעטסעפ

 .לוש עסיורג יד ןינָאק ןיא הליהק עשידיי יד טיוב 1763--66 ןרָאי יד ןיא

ONTקרעוו סיורג ַא זיא  ONDןינָאק עשידיי סָאד יו בושיי םעניילק א . 

 -רעד טשינ טרעוו הליהק רענינָאק יד ONT OND ןרעיודַאב םוצ זיא סע

 PR תוצרא עברא דעו ןופ ץנעטסיזקע רעד PP טייצ רעצנַאג רעד PR טנַאמ

 ןרָאװעג טרעדילגעגנייא ןענעז ייז זַא ,ןייז ךעלגעמ ?INP .1580--1764 TAN יד

 ןוא תוצרא עברא דעו ןרַאפ הליהק רעשילאק רעד ןופ גנוטערטרַאפ רעד ןיא

 .םיחילש ןייק טַאהעג טשינ ןיילַא

DPNרַפָא-לפמעטס ןריפוצנייא םייס רעשיליופ רעד טסילשַאב 1776 רָאי  

 בר א ןופ סעיצקנופ יד טריפעגסיוא שמש רעד טָאה תוליחק ערענעלק יד ןיא *

 .םינינע-הליהק YOR ללכב TN .וו .ַא .א רעביירש א
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 -- ןרַאדנעלַאק OND PAIN יוו ,ןטנעמוקָאד-סגנוריגער ענעדישרַאפ IND ןעגנולָאצ

 לָאצּפָאלּפמעטס א טגיילעגפיורא ןעמ טָאה םעד רעסיוא .עשידיי ןוא עשיליופ

IRSןעוועג זיא סָאװ ךוב ןשידיי ןדעי  PRלָאצּפָא רעד .ץיזַאב ןשידיי  DONT 

 .ךוב א ןופ ןשָארג םענרעבליז 1 ןפָארטַאב

 131 ןענופעג ןעמ ONT ןינָאק PN ןדיי 34 ייב IN טזייוואב המישר יד

 זיא'ס IN ,ךעלגעמ .אקציא ר"ד ייב רעכיב ייווצ ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ,םירפס

 םעד ןלָאצַאב וצ טשינ ידכ ,ןטלַאהַאב ייז ONT ןעמ WAN ,רעכיב רעמ ןעוועג

 .רעכיב לָאצ עסיורג א ןעוועג ONT זיא ןשינעטלעהרַאפ ענעי ייב ,ףירַאט-לּפמעטס

 ןרַאסימָאקיץַאש יד רעבָא ,רעכיב עיינ ףיוא לח ןעוועג ץעזעג סָאד זיא ךעלטנגייא

 .רעכיב עטלַא טרעײטשַאב TIN TN ,טכַא קינייוו טגיילעג ףיורעד ןבָאה

PXןרעסעב ַא גנונעדרַא רעטוג רַאפ עיסימָאק יד טזייוואב 1782 רָאי  

 טמוק 1793 PR .רעזייה 204 ןַארַאפ ןינָאק PR PW זיא סע .טַאטש רעד PX בצמ

INDגנולייטעצ עטייווצ יד  Ppרעד וצ רעבירא טייג ןינָאק טָאטש יד :ןליופ  

 עשיליופ יד דצמ ןפמאק SRD ןינָאק PR ןעמוק 1794 רָאי PX .טכַאמ רעשיסיירפ

 טרעוו יז INT IS טנַאה TD לָאמ סקעז רעביא טייג טָאטש יד .רעלדנעטשכיוא

 יקסװָארבמָאד קירנעה PD טיירפַאב ףוס םוצ

 רעדיוו טעטכינרַאפ סָאװ ,הפירש עסיורג ַא OW טכערב 1796 רָאי ןיא

 טנערכרַאפ ךיוא זיא סע .רעוייה עטלייצעג רעביא רָאנ ןביילב סע .טָאטש יד

 םענירג ןפיוא ןענאטשעג זיא סָאװ ,זיוהטַאר עכעלרעטלַאלטימ סָאד ןרָאוועג

ONTשדחה הצעומה תיב זיוהטָאר עיינ  
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 ,טנייה זיב טייטש סָאװ זיוהטאר יינ א ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא ךָאנרעד .קרַאמ

 .אנָאלעישז PR אגולד ןסַאג יד PT ןפערט סע ּוװ

 -תיב ןטייווצ א ןיעטשוצפיוא טכער ONT טמוקַאב הליהק עשידיי יד

 | .א* תורבקה
 טלופרעביא ןעוועג Pw זיא תורבקה-תיב רעטלַא רעד ONT םעד ךָאנ

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד IND טסאפעגוצ ןעוועג טשינ ןוא

 .1810 רָאי ןופ ךיז טריטנעמוקָאד ןינָאק ןיא תונבר ןופ ןייטשַאב סָאד

 ,ל"צז םאדרעטסמא יבצ 'ר ןואגה זיא ,טנַאקַאב זדנוא זיא סָאװ ,בר רעטשרע רעד

 רטפנ זיא רע ,רָאי 39 ןופ ךשמב תונברה אסכ סָאד טצעוַאב טָאה רעכלעוו

 .1849 PN ןרָאוועג

PRRאצפולס טעטש יד טַאיװָאּפ רענינָאק םוצ ןיוש ןרעהעג 1815 רָאי  

 עכלעוו "תירב ינב תכשל, א ןינָאק ןיא טריטסיזקע טייצ רעד ןיא .ןרעזייפ ןוא

 טעדנירגעג זיא OI ןכלעז םעד PIN .1821 רָאי PR ןרָאװעג טרידיווקיל זיא
7 

 ,' "םיליהת ,nan יד ןרָאוועג

 גנורעקלעפַאב עניימעגלא ןַא ןינָאק ןיא ןיוש ךיז טניפעג 1827 רָאי ןיא

 תונברה NOD ONT טצעזַאב 1849 רָאי PNR .רעזייה 293 ןוא רעניווונייא 3608 ןופ

 טצעזַאב רע (ָאנשעל) עסיל ןופ טמַאטש רעכלעוו ,ךַאברוא יבצ 'ר ןואג רעד

 .* 1882 רָאי PR ןרָאװעג רטפנ זיא ןוא רָאי 24 טמַא םעד

 TN .ןינָאק PR הפיגמדערעלַאכ יד OW רעדיו טכערב 1851 רָאי ןיא

 .רעירפ יוו לָאצ רעסיורג RIN PR טשינ PW IWAN ,ןשטנעמ ךס א ןבוַאטש סע

 עטרַאוו ךייט PD גיו;.צּפָא OFT רעביא קי-ב יד
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PXגנורעקלעפאב עצנַאג יד טָאה גנולייצ-סקלָאפ רעד תעב 1856 רָאי  

 ןדיי ןוא 2141 ןקילָאטַאק :םעד ןופ ,5147 ןפָארטַאב ןינָאק טָאטש רעד ןופ

 5975 גנורעקלעפאב עצנַאג יד טפערטַאב 1862--64 ?JOR יד PR .תושפנ 6

 ,5 2172 ןדיי ,3803 ןקילָאטַאק ייז ןשיווצ

PXַא ןעמענ דנַאטשפױא-רַאונַאי ןתעב ,1863 רָאי  IN TP JOןויטקַא  

 ,לײטנָא

 זיא רעכלעוו ,דיי ַא ןופ רבק ַא ןענופעג ךיז טָאה םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא

 זיא ןעמָאנ-עילימַאפ סנעמעוו ,המלש -- דנאטשפיוא ןתעב .PRN טעגרהרעד

 ךיז ,קַאיבַאב טָאטש רעד ןופ טמאטשעג טָאה רע .טנַאקַאב טשינ זדנוא רַאפ

 -עג TN ןעייר עשיקַאזָאק יד PR ןעגנירדעגניירַא ,קַאזָאק א ראפ טעדיילקרַאפ

 -עגפיוא ןוא טפאכעג םעד ךָאנ םיא טָאה ןעמ .תוגירה ךס א ייז ןשיווצ טכַאמ

 .ןינָאק PR ןעגנָאה

 :עלעבַאט עקידנגלָאפ טזייוו ןינָאק ןיא 1870 רָאי ןיא גנולייצסקלָאפ יד

 ןעמַאזוצ ןעיורפ רענעמ

 241 1383 1558 ןקילָאטַאק 1

 1044 478 566 שילעגנַאווע 2

 28 18 20 ענוואלסָאווארפ 3

 2085 1950 2035 ןדיי 4

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ סקּוװ ןסיורג א ןעז וצ זיא םעד ןופ

 ,לָאצ רעניימעגלא רעד ןופ 49,670 טפערטַאב סָאװ

PX1883 רָאי  DONAלעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ גנולייצ-סקלָאפ יד - 

 דאב רעניימעגלַא רעד ףיוא :ןרעפיצ עקידנגלָאפ ןזיוואב ןינָאק PR גנורעק

 םעד ןופ 33331 ןעיורפ ,2222 רענעמ ןענעז ,6553 רעפיצ םעד ןופ גנורעקלעפ

 ענוואלסָאווארפ ;660 עשילעגנַאווע ;2422 רעטכעלשעג עדייב pp ןקילָאטַאק

 .3406 -- ןדיי ןוא 5

 ןופ טייהרעמ א גנורעקלעפַאב עשידיי יד טזייוו ןעגנולייצ עלַא יד ןופ

 םעד TID רעזייה 338 סיורַא Pr טמוקַאב גנולייצ רעבלעז רעד PR .52% עּפַאנק

 .עטרעיומעג 6

  PRןקילָאטַאק םעד ןופ ,8528 לָאצ עניימעגלַא יד זיא 1887 רָאי 339,14%

 עוואַנגעלישע   39,14%פראוואָסלאוונע   PR 1%רימ .50% ןדיי  Wrרעדיוו

 .גנורעקלעפאב רעניימעגלַא רעד ןופ סקּוװ ןקרַאטש א

 עסיורג א רימ ןעעז טרעדנוהרָאי ןט19 םענופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ גנולקיווטנא
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 טגעלפ'מ .טנגעג רעשילאק רעצנַאג רעד ןוא ןעוועג טשינ טלָאמעד ןענעז

 ."סקַא, טימ ןרָאפ

 -ניירַא טגעלפ'מ .געוודעיצַאקינומָאק רעטסעב רעד ןעוועג זיא ךייט רעד

 ,סעקינווָאטרוה עשידיי עסיורג ךיז ןזייוואב סע .דנאלשטייד PD תורוחס ןעגנערב

 .רעטנעצ א OWN ןינָאק ,לַאטיּפַאק PON ןעגנערב ןריקנַאב

 ןענַאבנזייא .טָאטשיטרָאּפ א טרעוו YOON רעד ייב טגיל סָאװ ,ןינָאק

 ,לקיטרַא ענזיצקַא I זיא ץלַאז ,ץלאז PIN עיסעצנָאק יד DONA ןינָאק

ONT ONTביושז, א ןסייהעג ". 

 .("ןיזַאגַאמ ינלָאס,) סאג רעשילאק רעד ףיוא ןענעז סעדַאלקס"טפיוה יד

 טָאה ץלַאז .תורוחס ןפיוקוצנייא םירחוס ןעמוק טנגעגמוא רעצנַאג רעד ןופ

 Tr“ ,םימשב ,תורוחס-לַאינָאלָאק -- ךיוא ;שילַאק ,שזדָאל pa טפיוקרפ ןעמ

JROןעלקיטרַא-ןזייא ןוא . ONT POX ONTסקַא, טימ טריפעגסיורא ןעמ ". 

 .ךעלפיש עניילק PR "סעווטארט, טימ טכַארבעג סע ןעמ טָאה ןינָאק ןייק

 ןעלקיװטנַא םענופ תודוסי יד ןגייל ,לַאטיּפַאק ןוא עיגרענע ,וויטַאיציניא עשידיי

 .טָאטש רעד ןופ שימָאנָאקע ךיז

PXיד .תושפנ טנזיוט 10 גנורעקלעפאב יד ןיוש טזייוואב 1905 רָאי  

 קידנרעדָאפ ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןגעק ףמַאק א ףיוא ןבייה ןסאמ-רעטעברא

 טימ ןלוש ךיוא יוו ,גָאט-סטעברַא ןקידעהש DON IN ןוא עיצוטיטסנָאק ַא

 ,ןליופ ץנַאג PR רָאפ טמוק דנאטשפיוא רעד .ךארפש"טכיררעטנוא רעשיליופ

 ("דנוב-תודחא,) ץנעגילעטניא PR רעטעברַא עשידיי .דנַאלסור ןיא ךיוא יו

 .ןסאמ-רעטעברַא עשיליופ יד טימ ןעמַאזוצ ,ףמַאק ןיא לייטנָא ןקרַאטש א ןעמענ

 .וויטאריפסנָאק זיא סָאוו ,קעטָאילביב עשידיי יד טעדנירגעג טרעוו'ס

PXטָאה סָאװ ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד סיוא טכערב 1914 טסוגיוא ןט1  

 .1918 רעבמעווָאנ ןט11 םעד זיב טרעיודעג

 יוו ןליופ"סערגנָאק PD חטש םעד ןסור יד ןופ וצ ןעמענ ןשטייד יד

 קינווָאקלָאפ רעשטייד רעד טלעפַאב גירק בייהנָא םייב .ןינָאק טָאטש יד ךיוא

 ףיוא IND %א ןפרַאוװּוצנָא ידכ ,שילאק טָאטש עצנַאג יד ןסישַאב וצ רעקסיורפ

 יבגל ןטנַאּפוקָא יד דצמ גנויצֶאב יד זיא רעטעפש .גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד

 םוטעמוא OW ןסקַאוו סע .ערעדלימ א ןעוועג גנורעקלעפאב רעשידיי רעד

 ןעוועג INT PA ןענעז עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ ןינָאק PR ךיוא ןוא

 "רעקרעװטנַאה רעד :ןעײטשטנַא סע .טכַאמ רעשירַאצ רעד TNT ןטָאברַאפ

 -טרָאּפס ,ןעגנוגעוואב עשיטסינויצ ,"דנוב, ,"ןויצ-ילעוּפ , -- ןעייטרַאּפ ; ןייאראפ

 .ערעדנַא PX "יבכמ,, ןייארַאפ

onyלָאמ ןטשרע  prעטכישעג רעד  PARP PPןשידיי א רימ ןעעז  

 1918 רעבמעווָאנ ןיא .רעגיצנַאד דרַאנרעב רחוס-ןייוו רעד -- רעטסיימרעגריב
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 גנורעקלעפַאב עשידיי יד .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טיירפַאב ןליופ טרעוו

 ןוא ןליופ קיגנעהּפָאמוא IN TD גנוייטשטנַאדרעדיוו יד שיטסַאיזוטנע טסירגַאב

 ,עיזַאנמיג עשידיי א ךיז טעדנירג ןינָאק PR .סעיצקַא vox pr לייטנָא ןעמענ

 ,1920 רָאי PR .טכַאמ רעשיליופ רעד דצמ שינעביולרעד יד ןעמוקַאב טָאה סָאװ

nyoגנויצַאב יד טלוב טרעוו ,דנַאלסוריטעיוװָאס ןוא ןליופ ןשיווצ המחלמ רעד  

 -לָאס עשידיי יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד יבגל טכאמ רעשיליופ רעד דצמ

 .ַאננָאלבַאי ?WAN םעד PNR טרירטנעצנָאק ןוא טנָארפ ןופ ןגױצעגּפָא ןרעוו ןטַאד

 ןטונימ עטצעל יד ןיא .רעגַאל םעד PR טנערברַאפ ןרעוו וצ ייז טארד סע

 יד טיירפאב TIN טכַאמ רענַאקירעמַא רעד PD ץנעוורעטניא IN IN טמוק

 JO א PT ןעניפעג עטיירפַאב יד ןשיװצ .רענלעז עטרינרעטניא עשידיי

 . (.ַא .א לדנעמ עקשטיר קַאשטרַאמ ,שימ ,ץילדייז) ןדיי רענינָאק

  nyaגנולייצסקלַאפ רעד  PRןינָאק ןיא ךיז ןענופעג 1920 רָאי 10379

 קימייס רעד .םיבשות  TDוצ טריטּפָאָאק ןינָאק טַאיװָאּפ םעד  PTעכעלטע

 טבייה טימרעד .ןדיי ןייק ןעוועג טשינ זיא סע עכלעוו ןיא ,רעפרעד  PTטרָאד

 ,רעשידיי רעד רעביא גנורעקלעפַאב רעשיליופ רעד ןופ טנעצָארּפ רעד ףיוא

 רָאנ ןדיי ןפערטַאב ,רעניווונייא 13000 ןופ 3000.

 ןינָאק ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ תורוקמ

 PR הליהק רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ :ןאמדלעפ .רגמ .1
 .טרעדנוהרָאי 1016 ןופ ףוס ןזיב ןינָאק

 .הלבט ףרצל .!! ךרכ ,תידוהיה הלכלכה תודלות :רפיש ר"ד 2
 .164 .ז 'ןליופ PR ןדיי ןופ עטכישעג :ץערג .פַארּפ 3
 PRT“ עשידיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ ןגָארטײב :םולבלעגניר לאונמע ר"ד 4

 .199 טייז ,םיריוט
 .ןינָאק PR םינבר ןגעוו לקיטרא םעד עז
 PARP PR תורבקהיתיב רעד
 .ןינָאק ןיא תורבח עז
 .ןינָאק PR םינבר עז
 DY 30 ₪ © .(44--43 טייז) ןינָאק PN גנורעקלעפַאב רעד ןגעוו עלעבַאט יד עז
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 עירעפמיא רעשיסור רעד ןופ גנולייצ עניימעגלא עטשרע יד

 28.1.1892 ,גרוברעטעפ ,םוירעטסינימ-ןרעניא םייב גנולייטפָא עשיטסיסַאטס

 (ןטַאיװָאּפ טיול) עינרעבוג רעשילַאק

 ןכארפש יד טיול גנולייט ןיא םעד ןופ
 ששה tower רסס .שטהה שמש דווח ועמַאתצ ןעױרפ רענעמ טַאיװָאּפ

 3,109 9,610 5,072 104,988 25,682 125,190 63,649 61,541 שילַאק

 2,068 1,230 11,243 128,856 7,543 144,455 72,106 61,541 ןילעיוו

 400 9,304 1 77,480 12,539 96,262 48.995 47,267 ָאלָאק

 914 17 4,331 77,029 8,538 84,934 42,860 4 ןינָאק

 679 6,270 12,962 8 20,489 101,085 50096 50,289 ץישטנעל

 1,007 9 2,991 67,130 3,998 83,813 42629 41,244 |  עצפולס

Mx ww567 9,654 14,050 99,420 26,746 123,953 61.436 61517  

 115 5,358 4,827 76.489 8,074 86,967 43,907 43,060 קערוט

 ןעמַאזוצ
 רעשילַאק
 113,609 846,719 421,918 418,741 עינרעבוג

 רעפרעד ןוא טָאטש רעד PN IX ,טגָאז עקיכערפששטייד לָאצ עסיורג סינטלעהרַאפ יד )1

 ןעלקיװטנַא ןפלעה ייז .?ןטסינַאלָאק, ,עיצַאזינָאלָאק עשטייד לָאצ עסיודג א ןַארַאפ זיא

 .רעפרעד עטּפַאהרעטסומ PIX יוו ,טעטע יד PR ירטסודניא יד
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 ןינאק ןיא (עשידיי ןוא ץניימעגלא) גנורעקלעפאב רעד ןופ קיטסיטאטט

 רע תחש לש קל ב ו עט עדי
Wielka Encykl. 20052. 01806  

(1905) 

1) 1807 Wasiutynski (1930) 2,015 369 18.3 

1827 6 3,568 862 24.4 

1857 8 5,147 2,006 36.8 

1864 Encykl. Orgelbranda 5,975 3,803 2,172 37 

 Pamietnaja Knizkaא) 1870  

Guberni Kaliskiej 8 2,941 1044 38 3,985 49 

7) 1883 Stownik Geograficzny 3 2,422 660 65 3,406 51.8 

1) 1897 = Wasiutynski 7,823 2,482 31.7 

 16 Herders (1906) 8,528 28+2 0 812% 50א160ת | 1897 (3

1905 Wielka Encykl. Powsz. 10,000 

1) 1921 Wasiutynski 10,045 2,902 28.8 

3) 1930 Encykl. Gutenberga 9 

1938 Rodzne 8 13,000 3,000 23 

1957 - . 17,200 2 

 ןיירנדיי

1) Bohdan Wasiutynhski, Ludnosé Zydowska w 201506 w wiekach 19 i 20. 

Warszawa 1930, str. 26, Konin. 

2) Stownik Geograficzny Krol. Polskiego, tom IV, str. 333. 

3) Wielka Encyklopedia Powszechna Gutenberga. 

 זיא סע .ןלעווק ענעדישרַאפ PR ןטייקכעלטקניפמוא ענעדישרַאפ ןזייוו ןרעפיצ יד (א

 טנכערעגניירַא ןענעז גנורעקלעפַאב רעד PD לָאצ רעניימעגלַא רעד PN IN ,ןעמענוצנָא

 .רעניווונייא לָאצ יד PT טרעדנע ייז ןריפרעביא ןטימ PIN ןענָאזינרַאג עשירעטילימ יד

(aןלייצ ןלעווק ייווצ  PRןעמענוצנָא זיא סע .ןרעפיצ ענעדישראפ רָאי ןבלעז םעד , 

 רעד TID טנעצַארפ 50 ?TWN םעד PR ןלייצ ןדיי .רעיונעג זיא ןָאקיסקעל סרעדרעה זַא

 טייהרעמ עטולַאסבַא יד ןדיי ןלייצ טרעדנוהרָאי ןט-19 עדנע .גנורעקלעפַאב רעצנַאג

 טייצ-ילב יד זיא סָאד .שימָאנָאקע טָאטש יד ןביוה ןדיי .גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ןופ

 5200 -- 1883 :טָאטש רעד ןופ

1897 -- 5050 

PXעיצַארטסינימדַא עשיליופ יד .ןדיי טנעצָארּפ רעד רדסכ טלַאפ טרעדנוהרָאי ןט-20  

 .ןדיי PD יירפ ןענעז עכלעוו ,ןעגנולדיז עקימורַא טָאטש רעד PR PR טרעדילג
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 יָארּפ רעד טלַאפ OF רעבָא ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ORY עניימעגלַא יד ךיז טביוה
 .ןדיי טנעצ



 ןינוק ידוהי תודלות

 יכ ,ןינוקב םידוהיה תודלות תא בותכל ןויסנ לכ דוע השענ אל וישכע דע

 םימד לש לובמ התא איבת רשא הפוקת אובת יכ זא רעשל לוכי היה הז ימ

 בושח רמוח שמשל לוכי ליגרכ רשא ,הליהקה סקנפ .ודמשוי ריעה ידוהיו

 ,קחמנ ולוכ תורבקה תיב ףא ,לצינ אל הליהקה לש ןויכראה .ונניא ,הירוטסיהל

 ךכו ,ברח תסנכה תיבו שרדמה תיב .המוקמב הראשנ אל תחא ןבא תבצמש דע

 .ןינוקב םידוהיה ייחל רכז לכ ראשנ אל

 שפחל ,םייחב וראשנ רשא ונריע ידירש לע השודק הבוח תלטומ הז בצמב

 תולוכיהו ,םייללכ םיירוטסיה תורוקמב תואצמנה תוטעמה תומישרהמ רמוח ףוסאלו

 תודלות לש רוזחש קר הז אהי ולו ,וז הירוטסיה תביתכל דוסיכ ונל שמשל

 .ונריע ןינוקב םידוהיה

 תנשמ םיאצומ ונא ןינוקב םידויה לש םאצמה לע תונושארה תועידיה

 .ךכ לע םיכמסמ ןיא ךא ,םידוהי םש ובשיתה הז ךיראת ינפל םג יכ ןכתיי ,7

 ויה םהו הביבסב תורייעב םיפינס ןיעכ ונגריא רתוי תולודגה תוליהקה

 ןוגכ םינוש תד תודסומל םתרזע דעב תוליהקל םינוש םיסימ םלשל םיבייח

 .דועו הרובק ,הרשכ הטיחש

 ןושארה ידוהיה בושיה תא הנגריא שילאק ריעב הליהקה יכ חינהל שי

 .ןכ ינפל תובר םינש דוע הלודג הליהק התיה שילאקבו תויה ,ןינוקב

 סוטאטס, ארקנה יתוכלמ וצ ינ'זובופ בלסלוב רסיקה איצוה 1264 תנשב

 תוחתפתהל תובחר תויוכז הביבסהו שילאקב םידוהיל חיטבה וב ,"יקסילַאק

 .םינוש םייתרבחו םיילאיצוס תודסומ ןכו ,םייתדה תודסומה

 ונבו תולודגה תוליהקב םתולתמ תונטקה תוליהקה ודרפנ ןמזה ךשמב

 ןינוק ידוהי ןיב םיבורקה םיסחיה .ןהיתודסומ לכ לע תויאמצע תוליהק ןמצעל

 .וז הרעשה םירשאמ החפשמה ירשק ןכו רחסמה ירשק ,שילאקו

 ונא רתוי רחואמ ,1386 תנשמ םיעדוי ונא ןזופ ריעב םידוהיה לש םמויק לע

 התביבסו ןזופב רשא םידוהיל ןינוק ידוהי דצמ הלודג תוברקתה םיאצומ

 דוע םידוהי ובשיתה ןינוקב יכ םג ירשפא ןכל ,הליהקה חותיפב תופתתשהו

 .ל"נכ 1397 ינפל

 רוקמה םה הלאו 1500 תנש לש הפוקתהמ םיטעומ םירפס קר וראשנ םויכ

 יתב ירפסב ונאצמ םיטרפ דוע .ןינוקב םידוהיה תודלות לע תועידי תלבקל דיחיה

 .איהה הפוקתהמ שילאק ריעה לש טפשמה

 ןהבו ,1397 תנשמ רומאכ תועיפומ ןינוק ידוהי לע תונושארה תועידיה
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 .ץישטנלב רשא טפשמה תיבב עיפוה רשא יתבש םשב ידוהי לע (א :רבודמ

 רבודמה OW םג ןכו הפ .אפוג ןינוקב הז ow םע םישגפנ ונא ןכמ רחאל הנש

 תוחכוה ןניא הלא תועידי יכ ןבומ ,םיינשקע תובוח ילעב םע תוניידתהב אוה

 וררוגתה םה ןכ ינפל דוע יכ חינהל שי ,ןינוקל םידוהי ואב איהה הנשב קרש

owתשגהו ,בוח םולשתייא לש הז הרקמ קרו  Ayanבוח לעבה דגנ תיטפשמ , 

 .הז ךיראתב ידוהיה םשה תרכזהל םרג

 .1432 תנשל דע ןינוקב םידוהי לע תועידי ללכ םירכזנ אל וז הפוקת ירחא

 ןינוקל םיאבו הביבסהמ םה ךא םיידוהי תומשב םילקתנ ונא ןמזל ןמזמ םנמא

 1403 תנשב יכ םיעדוי ךכ .חוכ יפוימ םיחלוש ,םמצע םה ,טפשמה תיבב תועפוהל

 ריעהמ םלוכ השמ לש ונב םהרבאו ,ןרהא לש םהינב לארשיו םהרבא םיעיפומ

 עבטמה) סענווירג 37 ךס םלשל םיבייחתמו ,ןינוקב טפשמה תיבב -- ןרעזייפ

 םתוברע רעב (לודג קנב לעב) ןילנאמו םהרבא םשב ןזופמ םידוהיל ,(זאד

 .'זדול ריעמ ץעיני'זוואוול

 -במארט י'זדנאל ףסכ התוולהש ןרעזייפמ הידוהי השא תרכזנ ,1429 תנשב

 לש ונב ןאי םע 1932/34 םינשב ןיידתמ ולוקמ ןמכל םשב ידוהי ןכו ,יקסנישט

 .סנווירג 23 ךסב ויבאל בחש בוח תרזחהל ותעיבתב בשינאי ריעהמ אטאקארמ

 היה וירוגמ םוקמ רשא םהרבא ידוהי לש םש 1415 תנשב עיפומ קר תחא םעפ

 .ןינוק הארנכ

 ןינוקמ הלזנאמ ידוהיה טפשמה תיבב עיפומ ןכמ רחאל הנשו 1432 תנשב

 האולה תרזחהל העיבתב ,יוואלעיב יאלוקימ דגנ ןכו יקסבשאוואלס יאלוקימ דגנ

 הוח) עוואק הידוהיה י"ע מ"היבל העיבת השגוה הנש התואב .(רכזנ וניא םוכסה)

 .ירכובמ קינכומ ליצאה דגנ (הוא וא

 ןאאכאק םשב ידוהי ירחא םיבקוע ונא ,הנש םירשעכ לש הפוקת ךות

 ןכו ןינוקב לודג קסע לעבכ 1424 תנשב רכזנ אוה הנושארה םעפב .ןינוקמ

 רקיעב קסע ולא תומישרב םירכזנה םירחא ןינוק ידוהי ומכ הז ןאאכאק .שילאקב

 וסחיתה ולש תוחוקלה יכ חינהל רשפא תואולהה הבוג יפל ,תיבירב תואולהב

 יכ םיאור ונא ראשה ןיב ,תונטק תוזוחאה ילעבו ינוניבה דמעמהמ םיגוח לע

 ,סנבירג 13 -- (1434) ץיבשירובמ ןאפטסו יקציזוג יאלוקימ ףסכ ול םיבייח

 טפשמה .תיביר דעב .רג 20 דועו האולה .רג 70 (1440) יקסבוקילורק ץינישזוואו

 9% קר םלשל עבתנה לע יכ ןיד קספ םע 1443 תנשב קר םייתסנ וז העיבת לע

 .םייתנש דעב קר תיבירו ,.רג

 דיא דעב סנק .רג 3 ןאאכאק ידוהיל םלשל 1438 'שב ןודינ יקצשזאט ןאי

 .תיביר תפסותב ןמזב .רג 4 לש בוח םולשת

 ימ(.רג 11) עילאוו'מ טסוסור בלסינטס ולש תובוחה ילעב םירכזנ ל"נל טרפ

 םילודג "םיצירפ, ולש תוחוקלה pa םירכזנ ןמזל ןמזמ .םירחא דועו יקסבוקשטעימ
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 סנבירג 24 JOD ןאאנאקמ האולה חקל דשא בשינאי'מ אקשאי אדאוועיאווה ןוגכ

 -- יקסבונילק ןאי םשב רחא ,יקסבשטלאג בלסוטנייווש לש ותוברעב ,1443 תנשב

 .ותומ םוי דע 1448 תנשמ לחה ןיידתמ אוה ותא קאטנסמ ---- היסנכה רמוש

 םיתעלו דבל עיפומ אוה םיתעל ,שילאקב ומייקתה הלא םיטפשממ המכ

 ךכ (1443/4 םינשב) בקעי ידוהיהו שילאקמ קראמ ידוהיה ןוגכ חוכ-יאב ול שי

 תא העיבתב דוע ףתשמ אוה םיתעל -- החונמ םשב ותב םימעפל ותוא תגציימ

 עבות אוה ןינוקמ קחצי םע ןכו ,וועינעשזארמ ןאי דגנ ,ןינוקמ ןידראע ידוהיה

 יאלוקימ לש בוחה תא -- אבא תומ ירחא -- וועינעינ ימ אקניווס לש ונב לצא

 תואוולהב קסע ךכ .1445 תנשב ול ברע אקניווס לש ויבא רשא יקסבוקילורק

 .ינשטאד'מ רטויפ םע 1443 תנשב השעש םיעדוי ונא תאזכ הקסיע לע ןוכשמ לע

 וא 1453 ףוסב רטפנש הארנכ ,1453 תנשב הז םש עיפומ הנורחאה םעפב

 .1454 תלחתהב

 .תונבירג 60-ל (ןשָארג) תוטורפ 60 Pa תוענ ןתנ רשא תואוולהה לדוג

 ,מ"היבב ויתועיבת -- ל"נה םירקמה קר םיעיפומ ולא תורוקמבו תויה

 שיאה קסעתה הארנכ .תיללכה תירחסמה ותוליעפ לע הנוכנ הנומת תתל ןיא ןכל

 ושענ תוירחסמה תוקסיעה לכו תויה ךא ,תאז ושע םירחא םידוהיש יפכ רחסמב םג

 ועיפוה אל ןכל ,ןילופב איהה הפוקתב היה גוהנש יפכ ,םינמוזמב םהה םימיב

 .ךכ לע תועידי תורסח ךכו טפשמ תיבב םיירחסמ םיכוסכסב

 תרכזנ איהש יפכ וא החונמ םשב תב התיה ןאאנאקל ,ונרכזה רבכש יפכ

 היבא יחש תעב דוע תיבירב ףסכ תוולהל הליחתה איה םגש ,אטראמ םשב םיתעל

 רפסמ םינש תיבירב םיפסכ הוולמ אוה רחואמ רתוי ,ותא תופתושב םג ילואו

 .היבא תומ ירחא

 ףסוי םשב ןאאנאק לש ובורקב םילקתנ ונא ,ליעל םירכזנה םישנאל טרפ

 קשאי םע -- ןאיוואק םשב שילאקמ ידוהי לש וכוויתב ןיידתמ רשא (1428)

 .רג 10 לש בוח םולשת ד"ע יקסלג

 ,מ"היבב עיפוהל וילעש תעב תחא םעפ רכזנ 1453 ןינוקמ לארשי םשב רחש

 ךא ,ןידה קספ תאצוהל דע שילאקב הדוצמב רסאהל דמע זא ,תרכזנ אל המשאהה

 .(לאומש) לואמס םשב שילאקמ ידוהיה לש ותוברעב ררחתשה

 ,הארנכ ,השירד לכל מ"היבל עיפויש חיטבהל התיה לאומש לש ותוברע

 לש סנקל ןודינ ול ברעה לואמסו מ"היבב עיפוה אלו טלמנ הז ידוהי ךכ רחאש

 וניא אוה ונל העודיה לש תוברעתהבו סנקה תא םליש אל ברעה ךא .רג 0

 .ךכ לע ונל םיעודי םניא םיטרפה רתי ,שנענ

 .תורחא םירעב םהידלי לא ורבע םירוה הנקז תעל יכ הרק ןמזל ןמזמ

 ותב לצא תונורחאה ויתונש תא הלבמ ןינוקמ ןאאנאק ידוהיה תא םיאצומ ונא ךכ

 .שילאקב הטראמ"החונמ
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 םיידוהי תומש ןינוקב טפשמה תיב יסקנפב ow םיעיפומ הרצק הפוקתל

 יקסבוקילורק ןאיו יעשזדנא ןאבעלפל ףסכ םיוולמה (1456) לאומשו לארשי ןוגכ

 .(1462) .רג 35 יקסבוקילורק ןאיל הוולמה דבל לאומש םימעפלו .רג 5

 יחרזאש ללגב הארנכ הזו שילאק זוחמב קר התיה ןינוק ידוהי לש םתוליעפ

 ללכ ךרדב ,תואוולה תניתנב וקסע םמצעב םה תוזוחאה ילעבו םיידוהי אלה ןינוק

 הז רובע וחקל םיוולמהו שוכר -- הלחנ לש אתנכשמ דגנ קר תואוולה ונתינ

 -- בתכב תוביחתה דגנ הנתינ האולהה .ולוכ בוחה םולשת דע יתנש תיביר םולשת

 יטפשמ ד"ספ ךמס לע ירה פ"מז ךיראתב השענ אל םולשתה םאו ךיראת םע רטש

 םע הוולמל שוכר רבעוה אלו הקלוס האולההש דע שוכרה תא לקעל היה רשפא

 יקציצסאר פיליפמ (1448 תנשב) תולחנ 2 רכזנה ןאנאק לשמל ךכ ,ויתויוכז לכ

 .תולעבל תויוכז לכ םע ףיסאו

 תנשב הלדושטשב ןאאנאק לש שוכרה תא ולהינ אל םמצעב םידוהיה ליגרכ

 ןידה תעב .א.ז תויצאנגאקערה איה תוידוהי תואוולה לש תמיוסמ הרוצ ,6

 םלשל הזב בייחתמו ,עבותל הייח אוהש הדוה הוולה ,בוח תעיבתב יטפשמה

 .עובשל הטורפ 1 היה תיברה הבוג ,םיוסמ ךיראתב עבותל

 הלודגה .pop םירעה yay ןיבמ תחא pnp התיה 15-ה האמה תלחתב

 .ןילופ ץרא לכב םירע 12 ןיבמ תונושארהמו

 תידוהיה היסולכואה םג אלממו רתויב תובשוימ םירעה ויה אל ללכ ךרדב

 םידוהיה רפסמ רבדב םייטסיטטס םירפסמ ונדיב ןיא ונרעצל ,הטעומ התיה ןהב

 ואצמנש םיסמה ימולשתמ תוסנכהה לש דוסי לע קר ,זא ןילופ ירעב ררוגתהש

 רבדב הנקסמל םירחאו רפיש ר"ד ןוגכ םינוירוטסיהה םיאב םימיוסמ תומוקמב

 .תונוש םירעב תידוהיה היסולכואה לדוג

 תושפנ 180-ב תרכזנה הפוקתב ןינוקב םידוהיה רפסמ תא םיכירעמ הז יפל

 תולודג םירעב קר ויה םינבלמ םייונב םיתב .ץעמ םייונב םיתב 1272 ורג רשא

 ותוסח תחת ויהו רסיקל וכייתשה םידוהיה ,שילאקו ןזופ ,בוקרק ,גרבמל ומכ

 ,ץע יונב תיב לכ דעב םיבוהז 2 לש םוכסב יתוכלמה רצואל יתנש סמ ומליש םה

 .רצואה יפלכ םיארחא ויחש תוליהקה י"ע ופסאנ םימולשתה תא

 תותעב) םינטק רתוי לבא םיפסונ םיסמ םג ויה ךא ירקיעה סמה היה הז

 .(תירסיקה 'חל תורוגא 127ו רסיקה 'חל בוהז 1 םלשל בייח היה ידוהי לכ המחלמ

 ,תודחוימ תויסצנוק ריעל ןתנו ,ןינוקב ולעגאי רסיקה רקיב 1425 תנשב

 יבגל הבושח תוכז ןיעכ התיה רשא ,הנשב םידירי ינש םויקל תושרה םהיניב

 .רחסמב הקסעתה רשא תידוהיה היסולכואה

 רחאל ,ףרשנ ריעהמ pom ןינוקב הלודג הפירש הצרפ 15-ה האמה ףוסב

 ,תונידע תודובעל (םיכ'צ) םינוש הכאלמ ינוגריא ומק ,שדחמ ריעה התנבנ ןכמ
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 םינוגריאל ping םמצע תא ואצמ םידוהיו תועבצו (םיפרוצ) בהז תודובע ןוגכ

 .הלא םייעוצקמ

 רסיקהש ,בוקרקמ לשיפ 'ר םשב ידוהי יאקנבב םילקתנ ונא הלא םינשב

 .ןינוק ידוהימ םג םהיניבו הלודגה ןילופב םידוהיהמ םיסמ תובגל תוכזה ול רסמ

 ,ןינוקב סכמה תיב לע ןויכז -- היסצנוק ל"נה לשיפ 'ר לבקמ 1504 תנשב

 ינש ,םיבוהז 2500 םליש אוה הז ןויכז דעב .וועשטעלקו ולוק ,הבדולק ,ץישטנל

 .(טנופ 32 היה ןבא לכ לש ולקשמ) לפלפ "ינבא , רשעו ,ןרפז ינבא

 'רל ויה םיבייח רדנסכלאו ןאי וינב ינשו קישטנולעגאי 'זימי'זק רסיקה

 תא תוריכשב ול ורסמ בוחה תא ול קלסל ידכו ,האולהב םיבוהז יפלא הז לשיפ

 .ןילופב םידוהיהמ םיסמה לכ תייבג

 סמל רשקב ןינוקב ידוהי בושי לש םינמיס בוש םיאצומ ונא 1549 תנשב

 דחי הלא םיסמ תייבג םוקמבו .ןילופב םידוהיה ללכ לע גהנוהש תלוגלוג

 תוליהקה לכב ורבע הליחתב .הז סמל םידחוימ םיבוג וחלשנ ,םירחא oom םע

 םולשתה ,סמה תא ובג הז יפלו ,תושפנה רפסמ לש תומישר וביכרה רשא םידיקפ

 ,הנש ליגל ועיגה אלש תוקונית קר ויה םירוטפ ,השאו שיא לכל בוהז 1 היה

 ויה םמוקמבו תומישרה תא ביכרהל םידחוימה םידיקפה וקיספה ןמזה ךשמב

 .העובשב תורהצה םישיגמ להקה ישאר

 תורהצהב וקפתסהש ןמזמ ונרעצל -- םיעדוי ונא הז סמל רשקב תומישרהמ

 לעב ידוהי ןינוקב היה 1579 תנשב יכ -- רתוי תוטרופמ תועידי תורסח דבלב

 לעב 1580 תנשב היה ןכ ,בוהז 1 קר םליש ןינע ללגב רשא תושפנ 3 לש החפשמ

 לש דעוה בייחתה הנש התואב .םיבוהז 5 קר םליש רשא תושפנ 8 לש ההפשמ

 םולשת תקספה ללגב תלוגלוג סמכ יללכ םוכס הנידמה רצואל םלשל םידוהיה
 הפוקתמ תועידי םויכ ונל ןיא .יללכ םוכסב םתפלחהו תודחוימ תומשר יפל סמה

 .תורחא תוליהקמ איהה

 ב

 ."תלוגלוג סמ,ל רשקב םידוהיה לש דקפמ ןילופב םייקתה 1550 תנשב

 לש הריפסה הקספוה ,תוצראה עברא דעו תמקה םע 1580 תנשב ךרעב

 .הליהקה םע םכסה יפל עצוב הזה סמה םולשתו ,תידוהיה היסולכואה

 שילאק תא בזע רשא אקלעמעז ןאי ר"ד ןינוקב עיפוה 17-ה האמה תלחתהב

 םירמכ ליבשב לודג תיב ןינוקב הנוב הז אקלעמעז ,ערילוחה תפגמ ללגב

 התיה וננמזב .לודגה קושה רככב ,םויה דע ולת לע דמוע הזה תיבה .םירנויסימו

 1939 תנשב ש"מי םיצאנה וגרה הזה ןינבה לש תיזחב) תינלופה היסנמיגה םש

 .(יקסבורטאק ינלופה תאו יקדולס יכדרמ ןושארה ידוהיה הבורעה ינב תא

 הרושה הכשמנ םורד דצל םשמ ,היריעה לש ץעה ןינב רמוע הזה ןינבה י"ע
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 הדמע (יבוקמז ץַאלּפ) "קרַאמירעּפעט ,ה לש םוקמב םורד דצל ,םיזילטיאה לש

 .אטראוו רהנה לש רבעמה לע הרמש רשא תיתוכלמה הדוצמה

paרסיקה איצוה 1633 תנשב .םידוהיה ובשיתה הדוצמהו םיזילטיאה  

 םידוהיה בוחר םשב םידחוימ םירוזיאב רוגל םידוהיה לע יכ קוח 4-ה באלסידאלוו

 .םינלופה ידיב ויה רשא תוכאלמ ינימ לכב קסעתהל םהילע רסאו

ownםינמרגה .ןינוקל םינמרגה לש השילפה דע םייקתה "םידוהיה בוחר,  

 הרצונ ךכו (קרַאמ-רעּפעט) םירדקה קושל ביבסמ רשא תובוחרה לכ תא וסרה

 .יבוקמאז רככ םשב הלודג תחא רככ

 תפיגמ הצרפ זא יכ -- ןינוקב םיסולכואה רפסמב הדירי התיה 1628 תנשב

 יחטש 4 ,םירוגמ יתב 127 ,םיקדנופ 4 זא אצמנ ובכרוהש תומישרהמ .ערילוחה

 ןיב .חוקמו דחא ץחרמ תיב ,םירחוס השולש ,הכאלמיילעב תורשע המכ ,תודש

 ןיב םידוהיה רפסמ ןיוצ אל .םיבצקו םיפוא ,םינחוט םירלדנס ויה הכאלמה"ילעב

 תא ורפת אל ןכו םירצונ םיבצקו םיפוא לצא ונק אל םידוהיה יכ עודי ךא ,הלא

 .םידוהי אל םיטייח לצא םהישובלמ

 ןינוקל דע יכ םאו יקצינלימכ לש םימורגופה ןילופב ויה 1648758 םינשב

 .ידימת דחפב היח םש תידוהיה היסולכואה ירה ועיגה אל

 לכה תא ודימשהו ןופצ דצמ ןילופ תא םידוושה ופיקתה הפוקת התואב

 םידיחי ,םידוושה י"ע ןינוק הפרשנ 1656-ב קרו .הנטקהו הלודגה ןילופל םכרדב

 .אקלעמעז לש תיבב ולצינ

 יע ושבכנש pop לש םיקלחה תא יקצנראשט ןאמטהה ררחיש כ"חא

 .םדי לע וררחושש םירעב םידוהיה לע םימורגופ םיכרוע וילייח ךא ,םידוושה

 תוליהק קרו תוליהק 700 וברחנ ךכ ,םידוושל קיפסמ ודגנתה אל םידוהיהש ץוריתב

 .ולצינ תורופס

 אל םיקדנופ 4-מ :ןינוקב םוגעה בצמה תא תיתוכלמ הדעו תמשור 165973

 ,םירופס הכאלמ-ילעב קרו ,25 קר וראשנ םירוגמ יתב 125-מ ,דחא AN ראשנ

 .דחא ףא ןיא בצקו םירחוס 3 ,םיפוא 4 ,םיגד ירחוס 2

 דע דרוי ןינוקב ןיסולכואה רפסמו ערילוח תפיגמ הצרפ בוש 1662יב

 POWs תא םיפרושו ןינוק לע בוש םידוושה םילפנתמ 170772 .תושפנ םייתאמל

 .הסירהל תוברוחה ורכמנ כ"חא ,יתוכלמה

 םוכס היה 1728-ב .םידוהי לש ןטק רפסמ ןינוקב ויה 18-ה האמה תלחתהב

 םידליל pap תושפנ 125דכ .א .ז הליהקה המליש רשא "ישאר ,on םיבוהז 100 לש

 וקמחתהש תושפנ רפסמ דוע ויה ילואו סמה תא םלשלמ םירוטפ ויהש הנש ליג דע

 בוש 1734/37 םינשבו םיבוהז 150-ל סמה עיגה 1729/31 םינשב oan םולשתמ

 .תידוהיה היסולכואה תנטקה בוש .א .ז .בוהז 100 קר

 ןושארה דקפמה היה הז .ןינוקב םידוהיה לש הקיטסיטטס ונל שי 1765"מ
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 יע ושענש תוריקח לע ךמתסהב ,םידוהיה לע "שארה סמ, לחהש 1550 זאמ

 :ויה ,רלהאמ .ר רוספורפ ןוירוטסיהה

 א הלבט

 5 תונמלא 28 םיאושנ

 28 תואושנ 1 ןמלא

 28 תונב 26 םיאושנ אל םינב

 1 ה"ס 7 םירזועו םיתרשמ

 = 0 72 ה'ס

 .תושפנ 133 תידוהיה היסולכואה כ"הס

 אלש עודיו תויה 6.5% ויהש הנש ליג דע םידלי םיללוכ םניא הלא םירפסמ

 תורחא תוביסמ וא סמה םולשת תא עונמל םנוצרב םימושר ויה םידוהיה לכ

 םיעיפומ ויה אל םיפסונ 20% יכ בושחל שי ירה (ונמזב תיללכ העפות התיה תאז)

 ונא קרו 26 % ףיסוהל ונילע םידוהיה לש קיודמ רפסמ לבקל ידכ .תומישרב

 .תושפנ 168-ל םיעיגמ

 ב הלבט

 תושפנ 991 ויה ןינוק רוזיאב הזמ .תושפנ 6465 זא ויה שילאק זוחמ לכב
 :ןמקלדכ ויה םבכרה רשא

 13 ןינוק

 256 ולוק

 142 ןילוג

 57 ץישוסור

 262 וועשטעלק

 29 ןישטליוו

 102 לאווכיר

 991 ה"סב

 .ןינוק תביבסב רשא םירפכב םידוהי ורג אל ל"נה הפוקתב

 19 םיתב ילעב

 11 םירייד

 30 תוחפשמ ה"ס

51 



 ג הלבט

 יעוצקמה בכרהה

 2 םינעבוכ

 2 םירפס

 1 שמש

 25 םיטרופמ אל תועוצקמ

 20 ה"סב

 .וקציא ר"ד םשב דחא םיאצומ ונא םיאפורה לש המישרב

 הב ןינוק לש הביבסה לכבש בשחתהב ,הרידנ העפות זא היה ידוהי אפור

 אפור הב היהש שילאקל טרפ םידוהי םיאפור רתוי ויה אל םידוהי זא וררוגתה

 היה ןינוקב םידוהיה לש ילכלכה םבצמ יכ הזמ עמתשמ ירה .יריאמ םשב ידוהי

 .ידוהי אפור םייקל ולכיש דע הביבסה ידוהי רשאמ רתוי ססובמ

 .לודגה תסנכה תיב תא תידוהיה הליהקה התנב 1762:66 םינשב

 הארנכ ."תוצראה עברא דעו, םויק תפוקתב תרכזנ הניא ןינוקב הליהקה

 ."דעוה, ינפב שילאקב הליהקה י"ע הגצויו הללכנ ןינוק יכ

 םיכמסמ דעב תומתוח סמ גיהנהל ינלופה םייסה טילחה 1676 תנשב

 1 לש סמ םולשתב ובייח ןכ .םיינלופו םיידוהי תוחול דעב ןכו םינוש םייתלשממ

 .קזחוהש ידוהי רפס לכ דעב ףסכב הרוגא

 2 םהיניב םירפס 21 ואצמנ ןינוקב םידוהי 34 לצא יכ הארמ המישרה

 םאיבחהל וחילצה ךא םירפס רתוי םהל ויה יכ חינהל שי ,וקציא ר"ד לצא םירפס

 ,םירפס לש לודג רפסמ הז היה זאד םיאנתב .םהילע סמה םולשת תא עונמל ךכו

 אל סמה יבוג ירה ,םישדח םירפס רובע קר סמה םולשתב בייח קוחה יכ ףאו

 .הזב ובשחתה

 ריעה לש הבצמב הבטה שי יכ ריעה רופשל הדעו החיכומ 1782 תנשב

 .םירוגמ יתב 204 רבכ שי 1792 תנשב יכ םיאור ונא ךכו

 ןוטלשל הרבע pnp ריעהו ןילופ לש הינשה הקולחה המייקתה 179373
 תרבוע תוברקבו םינלופ םימחול לש תוממוקתה התיה הז ירחא םייתנש .םינמרגה
 .יקסבורבמוד קירנה י"ע ריעה הררחוש ףוסבל ,דיל דימ םימעפ 6 ריעה

 ,םירופס םיתב קר ודרש ,ריעה ןברוחל תמרוגה הלודג הפירש הצרפ 179673

 הנבנ ךכ רחא ,קוריה קושב דמעש םייניבה ימיב םקוהש היריעה תיב םג ברח

 .הנול'זו הגולד בוחרה תובלטצהב םויה דע םייקה שדח היריע ןינב

 .ינש תורבק תיב םיקהל תושר הליהקה הלבק ןמז ותואב
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 ןואגה היה ןושארה ברה 1810 תנשב ומויק תא ליחתה ןינוקב תונברה דסומ

 .1849-ב רטפנו םינש 39 ןינוקב ןהיכ רשא ל"צז םדרטסמא יבצ 'ר

 ןמז ותואב .ןרעזייפו יקצפולס םירעה ןינוק זוחמל וכייתשה 1815 תנשב

 תרבח, הדסונ המוקמבו 1821-ב הלסוח רשא "תירב ינב תכשל, ןינוקב התיה

 ."םיליהת

 1849-ב .םיתב 293 py שפנ 3608 תיללכה היסולכואה רבכ התנמ 182773

 34 ןהיכ אוה ,עסיל ריעהמ אב רשא ךאברוא יבצ 'ר ג"הרה תונברה סכ לע הלע

 .רטפנ 1883 תנשבו םינש

 תודיבא הברהל תמרוגו ןינוקב ערילוחה תפיגמ הצרפ בוש 1851 תנשב

 הפיגמהמ רטפנ רתיה ןיב .םימדוקה םימעפבכ לודג כ"כ רפסמב אל יכ םא שפנב

 טבאזילאו שריה לש ונב 1821 תנשב ןינוקב דלונ רשא ,רסאודלוג לאכימ 'ר

 ףסוי םשב ריעצ רתוי ןב .קדנופ ילעב ויהו םידלי 21 םהל ויה רשא רסאודלוג

 כ"חאו ןודנולו זירפל ורגיה וז החפשממ םירחא ,1875 תנשב הקירמאל רגיה

 רוטניסה .הזה OPA דע םייקה עודי ס"מיב TIO הנוזיראב ובשיתה ,הינרופילקל

 .ל"נה לאכימ לש ודכנ אוה ב"הרא תואישנל דמעומ היה רשא רטאוודלוג ירב

 .ירצונכ דלונ ירבו רצנתה ירב לש ויבא

 ןינוקב ותמ ירב לש אתבסהו אבסה יכ חיכומ ןינוק תיריעמ אצוהש ךמסימ

 םהרבא 'ר םידע רותב םימותח הז ךמסמ לע .1866 תנשב ערילוחה תפיגמ תעב

 .יקצאשור םשב דחאו ןיד תיבהו הליהקה שמש היה רשא פראק

 יללכ הארמ -- ןינוק ןינָאק ףיוא קילב רעניימעגלַא
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 םירצונ הזמ שפנ 5147 ה"סב ןינוקב ויה היסולכואה דקפמ תעב 1856 תנשב

 םהמ ,תושפנ 5975 תיללכה היסולכואה Amn 1862764 םינשבו .2006 םידוהיו 1

 .םידוהי 2172 םירצונ 3

 ידוהימ הברה ופתתשה 1863 ראוניב התיהש תינלופה תוממוקתהה תעב

 ,המלש םשב תוממוקתהה תונברקמ דחא ידוהי רבק היה תורבקה תיבב .ןינוק

 קאזוקל שפחתה אוה ,יקאיבאב ריעהמ היה ואצומ יכ עודי .ותחפשמ םש ןויצ ילב

 .ןינוקב והולתו והושפת כ"חא ,הברה םהמ גרהו םיקאזוקה הנחמ ךותל רדח ךכו

 :ןמקלדכ הבכרה תא הארמ 1870 תנשב היסולכואה לש דקפמה

 ה"סב םישנ םירבג

 201 12 1558 םירצונ .1

 1044 478 556 םיקילגנבא .2

 28 18 20 םיבלסוברפ 3

 3985 1950 2035 םידוהי 4

 .תיללכה היסולכואה ךותמ 49.6% וויח רשא תידוהיה היסולכואה לש לודיג

 ,םירבג 3222 םהמ 6553 לש תיללכ היסולכוא הארמ1883 תנש לש דקפמה

 .3406 םידוהיו 65 םיבלסוברפ 660 םיקילגנבא ,2422 םירצונ הזמ ,םישנ -- 1

 היסולכואה לכ תמועל 52 % לש בור ויה םידוהיהש הנושארה םעפה וז

 .םייונב םיתב 176 םהמ םיתב 338 הב ויה הנשה התואב

 913% ,םילותאק 3914% הזמ 8528 תיללכה היסולכואה רבכ התיה 1887-ב

 .תירצונה היסולכואה לש לודיג בוש ,םידוהי 50% ,םיבלסוברפ 1% םילגנבא

 םילעופה וליחתה הנש התואב ,תושפנ םיפלא 10 ןינוקב ויה 1905-ב

 רבכ ויה זא ,תועש 8 לש הדובע םוי םשרדב ראצה תונוטלשה דגנ םתמחלמב

 ומכ ןילופ לכב התיה תוממוקתהה ,םידומיל תפשכ תינלופה הפשה םע רפס יתב

 *דנוב,ו "תודחא, תוגלפמה םהב תידוהיה היצנגילטניאהו םילעופה ,היסורב

 הירפסה הדסונ םג זא ,םינלופה םילעופה םע דחי תוממוקתהב לודג קלח וחקל

 .יאשחב תידוהיה

 .הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ 1914 טסוגואב 172

 ןילופמ םילודג םיקלח םינמרגה ושבכ ,הנושארה םלועה תמחלמ תעב

 הליפה םינמרגה י"ע התברחהו שילאק ריעה תפירש .ןינוק ריעה תא םג םהיניב

 .תידוהיה היסולכואה לכ לע דחפ

 ,ער אל היה םישובכה תומוקמב םידוהיל םינמרגה סחי יכ ררבתה כ"חא

 ןוגכ ,םהילע רוסיא לח ראצה ןוטלש ימיב רשא םיידוהי םינוגרא המכ ודסונ
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 ןוגרא ,תוינויצ תועונת דועו "דנוב, ,"ןויצ-ילעופ , תוגלפמה ,הכאלמה ילעב ןוגרא

 .דועו "יבכמ,, טרופס

 .רגיצנאד דרנרב ןייה רחוס ,ידוהי ריע שאר םיאצומ ונא הנושארה םעפב

 תא ופיקהש תיללכה תובהלתהב ופתתשה םידוהיהו ןילופ הררחוש 1918 רבמבונב

 .םיינלופה תונוטלשה ןוישרב םידוהיה היסנמיגה הדסונ ,היסולכואה

 לש ןיועה סחיה רבכ טלב היסורו ןילופ ןיב המחלמה תעב 1920 תנשב

 הנחמב וזכורו תיזחה יוקמ ואצוה םידוהיה םילייחה .םידוהיל ינלופה ןוטלשה

 -ירמאה דצמ תוברעתה האב ןורחאה עגרב .תומ תנכסב ויה וב ,הננולבאי רצעמ

 ,שימ ,ץילדייז) .ןינוקמ הברה ויה םהיניב םידוהיה םילייחה ולצינ ךכו םיאק

 .(םירחא דועו קאשטראמ

 'ץיבורזוא יבצ

 .(יקסנו'זיב י"ע םגרות)
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 שטיווָארעזָא יבצ
 (ןג-תמר)

 תורבקה-תיב

 ןוא רעלדנעהניילק ןענעז ,ןינָאק PR ךיז ןזייוואב ?ON TP עטשרע יד

 ענעדישרַאפ ,תורוחס-רוטקַאפונַאמ ,עירעטנַאלַאג ןפיוקראפ עכלעוו ,רעריזיוה

 .ןכיילג ONT ןוא (םימשב) ןטקודָארּפ-לַאינָאלָאק

 ןענעז בייהנַא PD .טנגעג רענזיופ ןופ WI שילאק ןופ I ןעמוק ייז|

 .זיוה טיובעג קידתופתושב א ןיא ָאד ךיז ןצעזאב סָאװ ,תוחפשמ עטלייצעג סָאד

 עכלעוו ,גנורעקלעפַאב עשידיי א ָאד ןיוש ןעמ טניפעג רעטעפש ןרָאי טימ

 ערעייז וצ קיגנעהּפָא רעטייוו רעבָא ןענעז ייז .הליהק עקידנעטשבלעז ַא טעדליב

 ןרעטלע וצ ןעמוק רעדניק :ונייהד ,טײקירעהעגנָא-החּפשמ לכיםדוק .תורוקמ

 ערעייז וצ קירוצ ןעמוק רעטלע רעד ףיוא ןרעטלע יוו ןעעז רימ ,טרעקרַאפ ןוא

 ייז .םינינע עזעיגילער יד טימ ןדנוברַאפ PIN TIT MT .רעדניק עטַאריײהרַאפ

 .תולאש ןוא תוצע ןגעוו טעטש עסיורג יד וצ ךיז ןדנעוו

 ןזומ PR תורבקה-תיב םענעגייא PP טשינ ןגָאמרַאפ ?TP רענינָאק יד

 .ןרעזייפ רעדָא שילאק ןייק הרובק וצ ןריפ םיתמ ערעייז

 סע עכלעוו ןיא ,ןטערקעד עכעלגינעק טייצ רענעי ןופ טנַאקַאב ןענעז סע

 רעד PR טָאטש TR PD םיתמ עשידיי ןריפרעביא סָאד טביולרעד טרעוו

 ןפָארטש עסיורג קיטייצכיילג PN ןצעזעג ןעמונעגנָא PIN TWN סע .רערעדנַא

 זַא ןזייוואב ןטערקעד יד .ןגעוו יד ףיוא ןדיי ףיוא רעלַאפנָא ןוא םינלזג ןגעק

 ןעוועג ללחמ ךיוא יוו םיוולמ יד ףיוא ןעמוקעגרַאפ עקַאט ןענעז ןלַאפנָא עכלעזַא

 רעד ןוא ,לטעטש א ןרָאװעג PW זיא ןינָאק ןעוו טייצ רעד om .םיתמ יד

 ןגיילראפ וצ טמיטשאב ןעמ ONT ,רערעסערג ַא ןעוועג זיא בושי רעשידיי

INתורבקה"תיב םענעגייא . 

 טפיוקעגפַא הליהק עשידיי רענינָאק יד טָאה עקרקיתרבק עטשרע יד

 טריפ ON געוו ןפיוא ןקירב יד ךָאנ לגרעב ַא PW VON רעשיטָאטש רעד ייב

 ערַאטס) ןינָאק טָאטש רעטלַא רעד Tp רעטעמָאליק 6 ךרעב ,וואקרַאשט ןייק

 .(ָאטסַאימ

 יד טיול תמחמ ,עמוס עשילָאבמיס א זיולב טלָאצעגנייא טָאה הליהק יד

 תורבקה-תיב א ראפ ןדָאב ןפיוא הקזח יד ןעמענ טשינ ןעמ ףראד םיגהנמ

 םענופ סוגסיוא רעד לייוו ,לגרעב א ןבילקעגסיוא טָאה הליהק יד .טלעג ןָא

 רעניילק א ןעוועג זיא סע .םיחטש עקירעדינ יד ןסיגרַאפ טגעלפ NOON ךייט

 SWI PR ןילָאג יוו ,ךעלטעטש עקימורא יד OND טנידעג ךיוא ONT ONT חטש
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 רַאי ןכלעוו PR עטַאד עיונעג יד ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג טשינ זדנוא זיא סע

ONTןרָאװעג טגיילרַאפ זיא תורבקה-תיב . omןעוועג סע זיא ןטסכעלניישרַאוו  

PXעטעברַאאב טשינ ןוא עניילק ,תובצמ יד .טרעדנוהרָאי ןטנצכעז ןופ בייהנָא , 

 ןענעז רעטרעוו עטלייצעג יד PIN .טציפשראפ ןביוא ,רענייטש עכַאפנייא

 םינמיס טזָאלעגרעביא ייז PR טָאה טייצ יד .טפירש-י"שר טימ טצירקעג ןעוועג

 רעווש ןרָאװעג זיא סע זַא ױזַא ,רעכעל ענעסערפעגסיוא ןוא טייקטלַא ןופ

 -עגסיוא ךַאלפ הליחתכלמ ןעוועג ןענעז ייז תמחמ ,תויתוא יד ןענעיילוצכרוד

 .רעצירק-הבצמ עטריציפילַאװקיטשינ PP טעברַא יד ןעוועג זיא ONT .טצירק

 ,הרובק ןופ עטַאד יד PIN יוו ,רעטָאפ TT TIN רטפנ TD ןעמָאנרָאפ םעד ץוחא

 עקיטרַא PD טכַאמעג ןעוועג ןענעז תובצמ יד .ןבירשעגנָא רעמ ןעוועג טשינ זיא

 זייוולייט ,ךיוה יד רעטעמיטנעצ 40 Pa 30 TH תובצמ עלַא יד .רענייטש"דמַאז

 קורדנייא םעד טכאמעג ןבָאה PON דרע רעד ןיא ןסקַאוועגניירא PW ןיוש

 ןייק ןעוועג טשינ טלָאמעד זיא'ס IN סיוא טזייוו .טעברא רענעגייא PD רעמ

 .ךאפ םעד px תוכאלמ-ילעב

 רעבָא ,ןעוועג רבוק טשינ ןיוש טרָאד ןעמ טָאה ןטייצ ערעזדנוא ןיא

 יד ןופ רעביירש רעד .תובָאירבק ףיוא ןייג טרָאד ךָאנ ןגעלפ ןדיי עטלַא

 ןכוזאב לֶאמנייא טשינ םירבח טימ טגעלפ ,רוחב רעגנוי א ךָאנ קידנעייז ,תורוש

 ענעסקַאוואב PN ענעקניזעגנייא יד ןענעייל טווורפעג ןוא תורבקה-תיב םעד

 ןרעסעב ַא PNR OL רעטנעָאנ רעד ןופ ןענאטשעג ןענעז סָאװ תובצמ יד .תובצמ

 רעבירעד ףראד ,1806 רָאי ןופ םוטאד א טלעטשעגטסעפ ךיא בָאה -- דנַאטשוצ

 םעד ףיוא םיתמ ןייז רבוק ןופ ףוס רעד סלַא םוטַאד רעד ןעמונעגנָא ןרעוו

 ,םירבק טימ לופ טגיילרַאפ ןעוועג ןיוש זיא לגרעב סָאד יוו יוזא .תורבקה"תיב

PN TNא  ONT ONDהנכס יד תמחמ ,ןבָארגַאב טלָאװעג טשינ ןעמ  TIDא  “IND 

 .תורבקה-תיב םעיינ x ןגיילרַאפ וצ הליהק יד ןעגנּוווצעג ONT טָאה גנוציילפ

 טשינ ןוא ,רעטייוו א ןעוועג זיא תורבקה-תיב ןטלַא םוצ קחרמ רעד יוו תויה

 -רעטנוא ןענעז ןקירב יד תמחמ ןעמוקוצ טנָאקעג טשינ טרָאד ןעמ טָאה לָאמנייא

 ןבילקעגסיוא לָאמ ONT ןעמ טָאה -- גנילירפ PR PON םעד ןופ ןרָאװעג ןכָארבעג

 .תורבקה-תיב "רעיינ, רעד ןפורעג סע ןוא ,קרַאּפ ןשיטָאטש ןרעטניה prop םעד

 ןרָאװעג טגיילרַאפ זיא תורבקה:-תיב עיינ ONT IN ,ןעמענוצנָא זיא עטַאד רעד ןופ

 תובצמ עטשרע יד ןופ ןטפיושּפָא ןַארַאפ ןענעז סע .1808--1806 ןרָאי יד ןיא

 תמ רעטשרע רעד IN ,טלייצרעד ןעמ .1810 ןרעפיצ יד ןזייוואב סָאװ טרָאד

 .שטיװָאנַאמליז החפשמ רעד ןופ יורפ א -- ןעוועג רבוק אד טָאה'מ ןכלעוו

 ןוא החפשמ רעד TD םולח PR ןזיוואב ךיז יז טָאה הרובק רעד ךָאנ ,סנגרָאמוצ

 םולח רעד ןעוו ןוא תורבקהיתיב ןפיוא ןגיל ןיילא טשינ ליוו יז זַא ,טנייוועג
 רעכלעוו בר םוצ טעדנעוועג ךיז ןעמ טָאה ,טכענ עכעלטע טרזחעגרעביא ךיז טָאה
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 ןיוש רעמ ךיז יז טָאה ןָא טלָאמעד PO .רבק PN ןבענ הרימש א טמיטשַאב טָאה

 ןוא תמ ןטייוצ ַא ןעוועג רבוק ןעמ ONT רעטעפש טייצ א טימ .ןזיוואב טשינ

INTןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא הרימש יד זיא . 

 א טצנַאלפראפ תורבקה"תיב ןוא קרַאּפ ןשיווצ טָאה טַארטסיגַאמ רעד

 ןטרָאג רעשיטַאטש רעד .עקידנריצַאּפש יד ןופ סע ןלעטשרַאפ וצ ידכ ,לדלעוו

 TANT תויול יד IN PUN ןטָארד עקיכעטש טימ טמיוצעגמורַא PRM זיא

 יד DN PM טזומעג PR געוו ןרעצריק םעד ןייגכרודַא טנָאקעג טשינ רעמ

 .געוו רעווַאטענשזַאב ןפיוא סעטָאלב

ONTטרעסערגרַאפ לָאמ עכעלטע זיא תורבקה"תיב  WO OW PXעגמורַא - 

 ןעוועג רבוק רָאי טרעדנוה רעביא WO ONT XT .רעיומ א טימ TaN טמיוצ

 PR רעיורט PD PROD N ןעוועג זיא תורבקה"תיב ONT .טָאטש רעד ןופ ןדיי יד

 PR PIN יוו ןטייצרָאי יד ןוא תובָא-רבק ףיוא ןעמוק qe טגעלפ אד .ןייוועג

 רעד TD ענעברַאטשרַאפ יד ןדַאלנייא ןעגנאגעג ךיוא זיא ןעמ .בָאב העשת

 ןקנארק רעווש ַא ןופ רעדָא קילגמוא ןא ןופ OND ןיא .הנותח א וצ החפשמ

 -טיווק, טקעטשרַאפ IWIN טכיל ןדנוצעגנָא ,םירבק "ןסיירנייא,, ןפָאלעג ןעמ זיא

 ,ןפלָאהעג טשינ ONT POR ONT ןעוו ןוא .םינבר יד ןופ םילהא יד pr "ךעל

 ליפיוזא JOON ןעוועג זיא סע לפיוו ,ןוא ןטסָאמעגסיוא רבק ONT ןעמ טָאה

 ןרָאי יד PN עקַאט ןבָאה .טייל עמערָא OND ןעקנַאשעג ןעמ טָאה טנווייל עסייוו

 לָאצ ערעסערג א ןעמוקַאב טייל עמערָא יד ,1915--1917 עימעדיפע"סופיט ןופ

 .טנווייל

 רבוק םיא ןעמ טָאה ,טָאטש רעד ןיא בר ַא ןרָאװעג רטפנ זיא סע ןעוו

 .להא ןא טלעטשעגפיוא רבק םעד ףיוא TIN, DOIN רעדנוזאב א PW ןעוועג

ONםעד  SAXטָאה  woנעזרעפ ענעטיהעגפַא עטסקיטכיוו יד ןעוועג רבוק - 

 רעד תבוטל ןטסנידרַאפ עסיורג טאהעג ןבָאה סָאוו עכלעזַא רעדָא ,ןטייקכעל

 .הליהק

 יבצ ברה ןופ רבק ןפיוא טלעטשעגפיוא ןעמ טָאה להא ןטשרע םער

 .(1849) ט"רת IR 'ב רָאי PR ןרָאװעג רטפנ זיא רעכלעוו ,ל"צז םאדרעטסמַא

 רעטסעב רעד זיא סָאװ ,טפירשפיוא עכַאפנייא IN ןעוועג זיא הבצמ רעד ףיוא

 קידצ ותואל ןב שריה יבצ ונבר ןואגה נ"פ, :טייקסיורג ןייז ןופ ןופ קורדסיוא

 ?ה"בצנת ט"רת רייא 'ב רטפנ .ל"ז םאדרטסמא ןמחנ 'ר ןואגה

 יד ןבענ טנעָאנ ןגיל וצ ידכ ,םירבק ןפיוק ןבעל םייב ךיז ןגעלפ עכנאמ

 ,סיוא טזייוו .רעצעלפ עקידובכב ןעמוקאב ןעמ טָאה טלעג רעמ OND .ענעגייא

 ייב ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד .ריבג א PT וצ טוג זיא טיוט ןכָאנ ךיוא זַא

 ןעמ טָאה ,ןעמָאנ ןטכעלש א טאהעג ןוא ,טריפעגפיוא טוג טשינ ןבעל רעייז

 ONT ,רעדרעמטסבלעז ןבָארגַאב PIN ןעמ טָאה XT .טיולפ ןבענ ןעוועג רבוק
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 -תיב ןופ ףוס םייב ןעייר עטצעל יד PR .ןכערברַאפ א תד ןשידיי ןטיול זיא

 .טלעג ןָא טייל עמערָא יד ןעוועג רבוק ןעמ טָאה תורבקה

ONT טכיירגרעד TN רעדלעפ יד ךייט רעד טסיגרַאפ 1923 גנילירפ PRK. 

 גנעל א ףיוא ןַאקרַאּפ ןטרעיומעג םעד רעטנוא טקנעווש ןוא תורבקהיתיב

 ,רעטעמ 30 ןופ

 טרעוו ,ןרעוו ןסָאגרַאפ PRT םירבק יד PIN IN ,רַאפעג א זיא'ס תויה

 בקעי :ןופ דנַאטשַאב PR אשידק Man רעד ןופ טעטימָאק א טלייוועג לענש

 ןפרַאד עכלעוו ,א .א יקסלַאװַָאק .י ,יקסניפיל ןהכה בייל םייח ,יקסנישזוב

 .* ןַאקרַאּפ םעד ןרעיומוצפיוא יינ'ס ףיוא ידכ דנַאלסיוא ןיא ךיוא ,טלעג ןעלמַאז

IW PNטכַאמ עקיטרַא יד טָאה 1927  PTהליהק רעד וצ טעדנעוועג , 

 רעד תמחמ ,עװָאקרַאשט PR תורבקהיתיב עטלַא סָאד ןרידיווקיל לָאז יז זַא

 ONT הליהק יד .טָאטש רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ קיטיינ ייז זיא ץאלפ

 טרינעוורעטניא ONT ןעמ ןוא ,הריזג יד ןדיימרַאפ וצ טירש ןעמונעגרעטנוא

 רעבָא ,עשרַאװ PR OID ,ןטַאטוּפעד ייב ,ןטפאשרעפרעק עלַארטנעצ יד ןיא

PON ONTץעזעג א ףיוא ןפוררַאפ ךיז טָאה גנוריגער יד ,ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה , 

INטשינ טבָארגַאב ןעמ ביוא  ONDרָאי טרעדנוה רעביא תורבקה-תיב א ףיוא , 

 .ןרידיווקיל סע ןעמ געמ

 רבוק טשינ טרַאד ןיוש ןעמ ONT ,טנָאמרעד רעירפ ןיוש ןבָאה רימ יו

 ךיז הרירב-תילב הליהק יד טָאה ,רָאי קיצנַאװצ טרעדנוה רעביא םיתמ ןעוועג

 .אתוכלמ ןיד םעד ןבעגעגרעטנוא
 ןעוועג טשינ ,בצמ ןטזָאלרַאפ א PNR ןעוועג זיא תורבקה-תיב רעטלַא רעד

 רעד .ןזַארג-תובצמ ןשיווצ טעשַאּפעג PT ןבָאה תומהב זא ,ױזַא ,טמיוצעגמורַא

 יוזא ,טייז רעטקַאהעגּפָא רעד ןופ דרע יד ןעקנעװשּפָא גנאל ןרָאי טגעלפ ןגער

 ,רענייב עכעלשטנעמ ןעניפעג טגעלפ ןעמ ןוא םירבק טקעדענּפָא ךיז ןבָאה'ס זַא

ONTתמה לוליח א ןעוועג זיא . 

 ןריפרעביא ןטימ ןעמענרַאפ וצ PT טעטימָאק ַא טמיטשַאב טָאה הליהק יד

 ןטָארטעגוצ ןעמ זיא 1928 רָאי PR .תובצמ ענעבילברַאפ יד ןוא רענייב יד

 רענייב יד ,תורבקה-תיב ןצנַאג םעד ןבָארגעגסױא טָאה ןעמ .טעברַא רעד וצ

 ןדעי ןוא ,לקעז םענעטנוויילדסייוו רעדנוזַאב א ןיא טגיילעגניירַא רבק ןדעי ןופ

 יד ןעמ ONT ןגָאװ ןצרַאווש ַא טימ .היוול א טימ תינעת א ןעוועג זיא קיטנָאמ

 ייב "םיחא רבק, ןסיורג X PR תורבקה-תיב םעיינ ןפיוא טריפעגרעביא רענייב

 DYN“ ןעמ ONT תובצמ עטריפעגרעביא יד .גנַאגנײרַא ןופ טייז רעקניל רעד

 גנוריפרעביא רעד ןופ רעכעלטרַאווטנַאראפ רעד .טנַאװ רעד ןבענ טלעטשעג

 .ןָאדנָאל ןיא אנראס 'ר וצ ווירב א טיול *
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 ןבָאה בורס .קישטרַאקעיּפ ריאמ אשידק הרבח רעד ןופ רבח רעד ןעוועג זיא

 עכעלטע ךָאנ זיא םורַא יוזא .םירוחב-הבישי עקיטרָאד ןעמונרַאפ טימרעד ךיז

 .,תורבקה-תיב עטלַא סָאד ןרָאװעג טרידיווקיל טעברַא רעקילייה םישדח

 ןענאטשעג זיא ,טייז רעטכער רעד PN ,תורבקה-תיב םוצ ARAM ON םייב

 ןופ עילימַאפ יד טניווועג DNA סע ּוװ ,שדקה רעד -- ,לזייה ןזָאלעגּפָא ןיילק ַא

 .תורהט יד טכַאמעג ןעמ טָאה אד ,"עקלוק, ןפורעג םיא טָאה'מ .רעבערג"ןטיוט

 עשיטַאטש ךיוא יו ,רעפעלש :עקידנרעדנַאוו ןעניווו PIN שדקה ןיא ןגעלפ'ס

 .טייל עמערָא "עקיבייא,,

PXרעטכער רעד  wTסָאװ) לביטשיהרהט ןופ גנַאגניירא םוצ רעטנענ  

 ןענַאטשעג ןענעז (תורבקהי-תיב םענופ לייט רעקידרעירפ רעד ןעוועג זיא סָאד

 שרעה יבצ ,ל"צז םאדרעטסמַא שרעה יבצ :םינבר יירד יד TD םילהא יירד

 .ל"צז יקסנושזעיב שרעה יבצ ןוא ל"צז ךַאברוא

 רעד PD גנולקיווטנא יד ךיוא ןזייוואב תורבקה-תיב םעד ףיוא תובצמ יד

 לייט רעטשרעביוא רעד ,רענייטש עכאפנייא PR עניילק בייהנָא ןופ ,טַאטש

 Dw רימ ןעעז רעטעפש .ןײטשידמַאז ןקיטרָא ןופ ,טקידנוררַאפ לסיב א

 רעד .טסקעט ןסיורג א טימ ןטסניימ םוצ ,עטעברַאַאב שינעמכַאפ תובצמ

 םעדכַאנ .רטפנ PD ןעמַאנ םעד warns ןלעטש הרוש רעדעי ןופ תוא רעטשרע

 עטסנעעזנָא יד וצ .רָאמרַאמ PR Tow aN ןופ תובצמ pw רימ ןעעז

 ,סוטַאעב ,ץָאלק ,סרעדנַאז תוחפשמ יד ןופ ןענעז טייצ רעטצעל רעד ןופ תובצמ

 .ןטייק ןוא ןטנעמַאנרָא ענרעזייא טימ טמיוצעגמורַא ,םירבק יד .ַא .א קנַארפ ר"ד

 .רטפנ רעד זיא סע רעוו טנעקרעד ךיילג ןעמ טָאה הבצמ רעד טיול

 PN ןרעמַאהוצסיוא טסנוק רעייז טימַאב Pr ןבָאה סרעצירק-הבצמ יד

 JON IN -- םכח-דימלת א ייב ;ןענעכוד םוצ םייפכ יד -- ןהכ א ייב .ב .צ .ןייטש

 טרעמַאהעגסיוא -- תובצמ בור'ס ףיוא .םימותו םירוא -- יול א ייב ;רפס

 גנַאלש א רעדָא ,טכיל-תבש ענעשַאלראפ -- ןעיורפ עטַארייהראפ ייב .דוד ןגמ א

 רעדַא ןעיורפ YAP ייב ADS עטעטפיגראפ א OWN טקעטש םיוב ַא ףיוא

 -נעגעל א רעדָא טכיל ןכָארבעגנייא I ,םולב ענעטינשענּפָא ןא -- ךעלדיימ

 תובצמ ליפ ףיוא .גייווצ עגנוי א PX טצינש סָאװ ,פרעס א טימ טנַאה עשירַאד

 םענופ ןעמַאנ ןוא םוטַאד םעד ןבעגעגוצ ךיוא טייצ רעטצעל רעד ןיא ןעמ טָאה

 ןענעז תובצמ עלַא .שיליופ ןוא שטייד ,שיסור :ןכארפש עדמערפ ףיוא רטפנ

 ,לארשייץרא ןייק -- חרזמ םוצ טעדנעוועג םינפ ןטימ

 רעד זיא ,ןינָאק ןייק 1929 WW PR ןשטייד יד PP ןעמוקניירַא ןטימ

 עשיליופ יד :ןעיירעדרעמ עטשרע ערעייז ןופ תודע ןַא ןעוועג תורבקה"תיב

 ןסאשעגסיוא סיצאנ יד TNT ןענעז רעציזאבטוג עכייר ,רערעל ,ץנעגילעטניא

 ,טּפַאכעג טָאה'מ סָאװ TP יד .תורבקה"תיב ןשידיי ןפיוא ןרָאוועג ןבָארגַאב ןוא
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INייז  PONTןקערשנָא טווורפעג פעלק טימ ןעמ טָאה ,ענעסָאשרעד יד ןבָארגַאב , 

 ,לרוג ןבלעז םעד ןבָאה ייז ןלעוו שרעדנַא לייוו ,ןלייצרעד טשינ םענייק ןלָאז ייז

 טכַארבעגּפָארַא ןעמ ONT TP רענינָאק יד ןופ גנולדיזסיוא רעד ךָאנ

 -רעדנַאנַאפ IS ןעגנּוווצעג ייז ןוא ךעלטעטש ערעדנַא TR וועשטעלק ןופ ןדיי

 ןרַאוטַארט ןרָאװעג טכאמעג זיא תובצמ יד PP .תורבקה-תיב םעד ןעמענ

 ןלעווש ךיז ראפ ןכַאמ וצ ןופרעד ידכ ,תובצמ טעבנגעג ןבָאה םייוג עשיטָאטש

Wwטָאה תורבקה"תיב ןופ רעיומ יד .רעזייה ערעייז  WOןעמונעצ ןצנַאגניא  

ONT TINטרעקאעצ "דלעפ , . 

 תורבקה תיב ONT ןרעטשעצ ןשטייד יד תורבקה תיב תא םיבירחמ םינמרגה

ONTסָאװ -- רָאי 120 רעביא ןעוועג רבוק טָאה.מ ּוװ ,תורבקה-תיב  

 תודע ןוא ,ץנעטסיזקע רעשידיי רעד ןופ גנולגיּפשּפָא סלַא ןעניד טנָאקעג טלָאװ

TANTרעביא ןדיי ןבָאה גנַאל תורוד תעב ,טכארפ רענעגנַאגרַאפ רעד ןגעוו  

IN? 550ןטנעמַאדנופ יד טגיילעג ,טָאטש יד טיובעג  INDרעשימָאנָאקע רעד  

 יד טָאה תורבקה-תיב םענופ DIN םעד ףיוא .טָאטש רעד ןופ גנולקיווטנא

 TPROND יד OND טנעמונָאמ ןסיורג א טלעטשעגפיוא טכַאמ עשיטָאטש ,עקיטרָא

 םעד WW PT קידנצונַאב ,רָארעט ןשיצַאנ ןופ תונברק יד ןעוועג ןענעז סָאװ

 טימרעד PIN יוו ,תובצמ עשידיי TD ןרָאמרַאמ PR רענייטש יד טימ קעווצ

 -תיב םענעזעוועג ןרעטניה .טנעמונָאמ םוצ גנַאגוצ םעד טרעטסַאלפעגסיוא

 ,ץַאלּפ-טרָאּפס ַא טכַאמעג ייז ןבָאה תורבקה
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 ןינָאק PR PI טָאה ,א"טילש ןוסנורהא ברה רעביא טיג סע יװ טיול

 PT וצ רבוק טשינ גהנימ א ןעוועג זיא סע .גנוריסַאּפ עקידנגלָאפ א ןפָאלרַאפ

 ןוא רענעמ הרוש ַא טגיילעג טָאה'מ ,ןרעדנַא ןבענ רענייא ןעיורפ ןוא רענעמ

 .רבק סנַאמ ריא ייב סנסיפוצ יורפ א ןגייל טגעמעג טָאה ןעמ :ןעיורפ הרוש א

 רענעעזעגנָא רעד ןרָאװעג טעגרהרעד סיירפיוא ןא תעב ,1921 רָאי PR זיא'ס ןעוו

 עקרק א ןפיוקרַאפ DN לָאז ןעמ זַא ,טגנַאלרַאפ יורפ ןייז טָאה .ל .ש תיבהילעב

 יז טָאה ,טגָאזעגּפָא ONT PN טָאה אשידקיהרבח יד יוו תויה .ןאמ PR ןבענ

 TD גנאווצ םעד רעטנוא ,אשידק"הרבח יד .דרָאמטסבלעז ןייגאב וצ טָארדעג

 ןיא .גנַאלרַאפ ריא וצ המכסה יד סקנפ רעייז ןיא ןבירשעגנָא טָאה ,שפנ חוקיפ

 גנורעקלעפאב יד .ןדיי יירד ןברָאטשעג גנילצולפ ןענעז םעדכָאנ געט עכעלטע

 -עגפיוא ןוא גהנימ םעד ןכערב ןראפ םימשה ןמ שנוע ןא ןעזעג םעד ןיא טָאה

 ןכאמ וצ לטבמ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא אשידק"הרבח יד .םערוטש א ןביוה

 טָארדעג רעטייוו TIN גנַאלרַאפ PN טיינאב רעדיוו טָאה הנמלַא יד ןעוו .הקזח יד

 רעד :םינבר יירד ןופ ןיד-תיב א טמיטשַאב INT ןעמ טָאה ,דרָאמטסבלעז טימ

 טמיטשַאב ןבָאה ייז ,ןוזנרהא ברה ןוא בר רעוועשטעלק רעד ,בר רענינָאק

 .טבעל יורפ יד ןמז לכ ,!גָארטסױרַא טשינ ןיד-קסּפ PP ןעמ PNT לייוורעד זַא

 ןבילבעג טשינ זיא תורבקה"תיב ןופ ןוא רבק םעד ןופ זַא ,טלָאוועג לרוג רעד טָאה

ppעגנַאל וצ הנמלַא יד ןוא ,רכז  pwזדנוא טימ ךיז טניפעג  PRלארשי-תנידמ . 

 ןייז ךיז טָאה רע .ןֶאמסטלעוו cas לאומש 'ר טבעלעג טָאה שילאק ןיא

 תובצמ TP ןטפירשפיוא טלמַאזעג ,עיפַארגָאילביב טימ ןעמונראפ ןבעל ץנַאג

 ןעגנולמַאז ענייז ןופ טפירשּפָא עניילק א זיא קילעפוצ .תורבק-יתב עטלַא ןופ

 ןַאמסדנַאל ןבושח רעזדנוא ןופ טנעה יד PR ןלַאפעגניירַא תובצמ רענינָאק ןופ

apyןופ אנרַאס בייל  WIN? (טנייה PRלארשי ) ONTזדנוא טָאה  PRרעסיורג ַא  

 .טעברַא רעקיזָאד רעד וצ סעטַאד יד ןלעטשוצטסעפ ןפלָאהעג סָאמ

 ןינוק ק"ק תובצמ

 .א

 השארה הז ןבא

 ,השרומלו דעל היהת

 ,קעזת ריקמ ןבא יכ

 קעצת הקעצ ואולמו ותיב

 ,הדוה הנה היריקחמ םג

 הדוהי הירא רוג

 הליגו הדערב םילגר וואנ המ
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 ,הליפתה לאו הנירה לא עומשל

 ,ךולהי וינפל קדצ

 ךלהו רישעל דסחו

 ,וחיר ןתנ ודכנ ,ומש קרות ןמש

 .וחיש לעו poy ונעמש תורימז pas ףנכמ

 ,שילאקמ מ"רב ביל הדוהי ה"ומ ש"כ

 .(1810) ה"בצנת למ"יג י"קתה לולא רדפל 'ו ,'ד םויב ףסאנ

 (ןינוקד תסנכה תיב ןזח היה רטפנהש הארנ ןכותה יפמ)

 .ב

 קידצ ותואל ןב ,שריה יבצ וניבר ןואנה נ"פ
 ,ל"ז םדרטסמא ןמחנ 'ר ןואגה
 .(1849) ה"בצנת .ט"רת רייא 'ב רטפנ

on 

 ברה תשא ל"ז השמ ה"ומ תב הקבר תרמ תקידצה תינבר השא נ"פ
 ןינוק ק"קד ןואנה

 )1855( ה"בצנת .ק"פל ו"טרת תנש רייא א"י םויב הרטפנ

 .ד

 םחנמ ה"ומ ג"הרה ןב שריה יבצ ה"ומ קידצה ןואגה ברה נ"פ
 ל"ז ךאברוא

 )1883( ה"בצנת ק"פל ג"מרת תנש רחמל ק"נו 'ב רדא 'בכ ק"שב ינ

 .ה

 המימת ,ליח תשא הרדוהמ םיבוט םישעמב הרשכו חעונצ השא נ"פ

 מ"ומ הרשיו

 תבט א"כ םוי בוט םשב המע לא הפסינ ,הפד צ"ד ,ןהכה חספ 'ר

 (1890) ק"פל ן"רת תנש

 ה

 חורו רשב לכ םוקי דע חונת םילאצ תחת הפ

 וניניע דואמ ונל ריאי ימ

 ונניאו ץוג רקיה וניבא



 ונרותב ךפהנ הלילו םוי

 ונלרוגב לפנ רמו ער

 ונבל חול לע קוקח הזה םויה

 ונשאר תרטע הלפנ יכ

 ונלוכ היחנ ולצב ונרמא ןח

 ונלוחמ לבאל םוי הב ךפהנ

 ונילע וניגי וישעמ תוכז

 ונינפלו ונל (TY ותקדצ

 ונערזל תרכזמל היהי חצנל

 ת"שקכ האריו הרותב גלפומה ברה ה"ה

 'ד תרותב ריהמ רפוס ןהכה ריאמ ה"ומ

 ל"צז סומינולק ה"ומ ןב

 ה"כרת תנשב רייא זו 'ג םויב לודג דובכב 'קנו דפסנו רטפנ

 .(1865) ח"בצנת ק"פל

 (ןינוקב הליהקה לש רפוסה רטפנה היה הארנכ)
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 ותמכחב ללוהמה ןמטנ הפ

 ותדמתהב השודקה הרות לוע לבפ

 ותמדא ילע היה ראופמ םכח

 ותדע ךותב בורל םידימלת דימעה

 ותרמא קתמב םלוכ יניע ריאה

 ותבישל תורובגה ימיב הבורה לפנ

 ז"מרת רדא ח"כ 'ה םע נ"ינ ןהכה יניס חספ ר"ומ צ"דה ברה ה"ה

 .(1887) "בצנת

 יח

 היעזג ןיסחויה תחפשמו תללוהמה תינברה

 הינב הל הראשוה הרות יגלפמו םיארי

 הירוקמ ריאמ תיב רפס רבחמהל דכנ

 היתמכח תברב להקה תדע ינפל הרבד

 היתועורזב הדובכל התיה הלעבל הרשכ השא

 הירבקל הלבוהשכ התיה הנש םישש תב

 היבהואו הידעוימ לכל החנאו ןוגי היתמרח
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 היצלח יאצוי הילע וחנאי דואמ המ

 הירחא םיכובו וחרצי רמב !הגהו יוא

 הימלוע הבזע םואתפ עתפ רשא לע

 הידרפה םויב תוגופה ןיאמ תועמד יגלז

 היתוחונמל בושל התמשנ החרפ יילעמל םר

 ס"מעב ןואגהל דכנ התבצחמ שודקה ערזמ רשא תסחוימה תינברה נ"פ

 ריאמ תיב

 ןמפיל רזעילא ה"ומ ןואגה ברה תב הדניה תרמ הפד א"טילש ןואגה תשא

 היה רשא ע"נ

 (1880) ה"בצנת ק"פל ם"רת nay ירשת דיי 'ב םויב נ"ונ א"עי אסילב ד"בא



 ם י נ בר

 (1810--1849) םאדרעטסמא שריה יבצ ברה

 (1849--1883) ךאברוא שריה יבצ ברה

 (1884--1905) יקסנושזעיב שריה יבצ ברה

 (1906--1942) ףישפיל בקעי ברה





 שטיװַארעזַא יבצ
 (ןג-תמר)

 ל"צז םאדרעטסמַא שריה יבצ ברה

 ןופ סקּווו ןסיורג א ןזייוו WII ןטנצניינ ןופ ןרָאי עטשרע יד

 ןשימָאנָאקע ןיא גנולקיווטנא עקראטש ַא ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 "רוה -- םירחוס עשידיי עסיורג ןעײטשטנַא סע .ןינָאק PR ןדיי יד wa ןבעל

PR OVP INNןריקנַאב . 

 יד טמוק סע .1766 רָאי PR ךָאנ ןרָאװעג טיובעג PR לוש עסיורג ַא

 רעד -- שדוקדילכ עקיצנייא יד ןענעז טלָאמעד זיב .בר א ןעמענוצפיוא טייצ

 ייב .רעריפ ןזעיגילער םענופ עבַאגפיוא יד טייצ רענעי Pa טָאה סָאװ ,שמש

 ערעסערג יד PR ןדנעוו Pr ןעמ ףרַאד ,תוכלה ןוא ןטייהנגעלעגנָא עקיטכיוו

 ,רפוס א ןאראפ ךיוא זיא סע .שילאק PR ןרעזייפ ,וועשטעלק :יוו תוליהק

 עיצַארטסינימדַא יד PIN יוו ץנעדנָאּפסערָאק יד ןוא רעכיב יד טריפ רעכלעוו

 .טחוש א ךיוא קיטייצכיילג זיא רעכלעוו ,ןזח א WORD זיא סע .הליהק רעד ןופ

 םיחילש טקיש ןוא הדע רעד רַאפ בר א ןעמענוצפיוא טמיטשַאב הליהק יד

 שריה יבצ 'ר ןואג םעד ףיוא ןלַאפעג זיא לרוג רעד .טעטש ערעסערג ןיא

 טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ("רעזאאפ, -- רעזייפ) ןרעזייפ ןופ םאדרעטסמַא

 םַאדרעטסמַא ןמחנ 'ר ה"ומ ןואג םעד ןופ ןוז ַא זיא רע .הליהק עשידיי עסיורג ַא

 .ואלסערב ק"קב ד"בא בר םעד OND ןוא ןרעזייפ ק"קד ם"רו ד"דבא

 ןתנוהי 'ר ןופ דימלת א זיא ,ןינָאק PR בר רעקידרעטעפש רעד ,יבצ 'ר

 דימלת ַא זיא ONT IN ,ןענָאמרעד וצ גונעג ןעוועג זיא סע .ל"צז ץישעבייא

 רעד ןעוועג טייצ ןייז ןיא זיא רע) ,"םימותו םירוא, רפס םענופ רבחמ ןופ

 pr ןלָאז ןריט עלא IN ,(עּפָארייא-חרזמ ץנַאג PR םינבר יד ןופ רעטסערג

ON ONDןענעפע . Oy)ןתקולחמ יד טנַאקַאב ןענעז  TDץישעבייא ןתנוהי 'ר  

 .(ל"צז ןדמע בקעי 'ר ןואג ןטימ

 ערעדנַא ןוא אנוטלא -- תובישי עסיורג טריפעג טָאה ץישעבייא ןתנוהי 'ר

 םַאדרעטסמַא יבצ :םיא ייב טנרעלעג ןבָאה םידימלת ענעבילקעג רָאנ .טעטש

 ,גלפומ דימלת רעסיורג ַא -- םידימלת ענייז ךופ עטסעב יד ןשיווצ ןעוועג זיא

 .בר רענינָאק רעטשרע רעד ןעוועג זיא סע רעוו ,ךעלדנעטשרַאפ רעבירעד זיא'ס

 תוכז .ןינָאק ןיא ד"בא ןוא בר סלַא ןעמונעגפיוא רע טרעוו 1810 רָאי ןיא

 הרות"ןב רעסיורג א .טָאטש רעד pw ץנַאלג ןייז טגיילעגפיורַא טָאה תונושאר

 .yor ןופ טָאטש א סלַא טמשעג הדע יד OPS ןייז PR טָאה ,המכח-לעב ןוא

 יד טַאהעג ביל טָאה רע .םיבוט םישעמ ןוא הקדצ טימ ,ןדיי עכעלרע ןוא
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 ,הבישי א טעדנירגעג טָאה רע .םירישע יד טגָאזעג רסומ קידנעטש ןוא עמערָא

 רעד TE םיטאבעלאב עטסנעש יד ןופ ןיז יד ןעוועג ןענעז םידימלת ענייז ןוא

 .ןמחנ 'ר ןופ ןוז א ,ןעבעל גילעז ןושרג ןעוועג wast םידימלת ענייז ןשיווצ .טַאטש

 רעטצעל רעד pa ןבילבעג ןענעז ,טריפעגנייא טָאה רע ONT ,תונקת יד

 םיא ךָאד טרעהעג ,םינבר עסיורג רָאג ןעוועג ןענעז םיא ךָאנ םגה ןוא .טייצ

 .תונושאר תוכז רעד

 : רצוא-הרות ןייז ןופ לרעפ עכעלטע

 ןליו ONT ,םיאנוש טימ טלגנירעגמורַא קידנעטש ןענעז ןדיי רימ,

 ןפרַאד רעבירעד ONT ןוא הנומא יד ןעלצרַאווסיוא ןוא ןעגנערבמוא זדנוא

 ,ןזייא PR דרעווש טימ טשינ ;ןיזדילכ טימ "?טלטרַאגעגנָא, ןייז דימת רימ

 טסייג PR IND ,ןזייוואב הרובג יד רימ ןענָאק תוחוכ עשיזיפ טימ טשינ ןוא

 DX ןענָאק ONT .םיאנוש יד ןייטשייב קלָאפ סָאד INP PIs ןופ ןביולג ןוא

 רמא יחורב ox יכ חוכב אלו ליחב אל .םיקידצ ןוא םינבר יד ןצנַאלפ ןפרַאד

 םעד ןכַאמ בורח ןליוו סָאװ יד טימ טפמעק רע ,(ו"צ הירכז) תואבצ 'ה

 יד ןופ טריפעגנייא ןענעז סָאװ םיגהנמ יד ןכַאמ לטבמ ןוא ןינב ןקילייה

 עכעלנעזרעפ ענייז טימ ךיז קידנענעכער טשינ ,טפמעק רע .תורוד עקידרעירפ

 רעד ןופ םיריבג יד טימ טפמעק רע .תולווע ענעגייא טגייוושראפ .ןטסולראפ

 טרַא ןכעלטלעוו רעמ ַא ןריפנייא ןוא ןכַאמ רעטכייל ךיז ןליוו עכלעוו ,הדע

 עקיטפרַאדַאבטיונ יד IND טגרָאז רע .וישעמ לכב דיסחו וכרד לכב קידצ א .ןבעל

 .םיסכנ ערעייז ןופ BRIN ןענעז סָאװ ,הדע רעד ןופ יד OND לעיצעפס ןוא

 טייהרעמ יד םגה ,ןריפ PT ףרַאד הדע יד ױזַא יו תונקת ךס ַא ןייא טריפ רע

 ענייז טימ ןוא רסומ ףיטמ רעסיורג ַא זיא רע .םיא טימ םיכסמ טשינ ןענעז

yourטנרָאװ ןוא הקדצ ןעוט סָאװ ,יד רע טביול תושרד  PSןעײגַאב סָאװ  

 עקיטכיר יד ןָא PT טוייו ןוא IMD א ןָא עקידניז יד ףיוא טפראוו .תועשר

 ןוא המכח ןייז טימ קירעדינ ךיז טלַאה ,תוונע ןענעז ןגעוו ענייז .םיכרד

 טעפנח ןוא רענגעק ענייז ןופ רערעסערג סלַא ןזייוואב טשינ ךיז ליוו רע .ןסיוו

 יוו ,ליפשייב סלַא ןעניד ףרַאד ןבעל טרַא ןייז .דניירפ ענייז וצ טשינ ךיז

 .ןישלמ ןדעי ןבירטרַאפ PR הפונח טאהעג טנייפ .ןריפ Pr ףרַאד ןעמ יוזא

 טָאה רע .ןטסנעלק םעד TOES ,דובכ טימ עגַארפ ןייז PW ןדעי טרעפטנעעג

 ןגעק תופיקתב ןענַאטשעג .גיוא PD לפא ONT יוו ,הרות-ןב ןדעי ןטיהעגּפָא

 םידימלת עגנוי יד ףיוא גנונעפָאה עצנַאג יד טגיילעג .תד ןפיוא ףירגנָא ןדעי

 יד ןעוו, :קלַאפ םענופ רעריפ יד טפנוקוצ רעד ןיא ןייז ןפראד סָאװ

 ןטכַארט ןענָאק לָאז רעדעי זַא ,ןגרָאז ךיוא ףרַאד ןעמ ."עסיורג ןייז ןלעוו עניילק

 ןופ ןייז לטבמ זייוולייט ןלָאז ייז וליפַא ןעוו ,ץנעטסיזקע רעשיזיפ pT ראפ

 .םייפכ-תעיגי טימ ןדנוברַאפ PT ףרַאד םימשה תארי רעד .הרות ןענרעל רעייז
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 'הומ קירצה הבישיב בשויו 'קז לודגה ןואנה ברה ינפ תרוצ

 םאררעטסמא שריה יבע
 .ןילופ תנידמב PNP ק"קר מ"רו ד"בא

 איולסערב ק"קב ד''בארו רעזייפ ק"קד מ"רו ד"בא םאררעטסמא (yom 'הומ לודגה prom לש ונב

Sysצ"ג תאיכ דע הנ:נוכי יד וייצי ונתרבח הרסיהנ ויכזו ומש . 

 ,ב"ניכ םשו
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 טשינ ןוא ,םענייק ןופ תונתמ ןייק ןעמונעגנָא טשינ טָאה םַאדרעטסמַא יבצ 'ר

 ONT זַא ,ןסיוו טשינ לָאז רע IN ,ןעוועג הנהמ םיא רתסב ייז ןבָאה לָאמ ןייא

 .קחודב טבעלעג טָאה רע ,הנתמ ַא זיא

 רע זיא .רעטכָאט PT OND םעדייא IN ןעמענוצפיוא טייצ יד טמוק סע

 ארק גילעז קחצי ר"הומ ןופ ןוז רעד ,םייח ףסוי .ארפושד ארפוש רעד ןופ

 טמַאטש טייז סרעטָאפ ןופ ןיסחויה תלשלש ןייז .החפשמ רעקידסחוימ רעד ןופ

 PR OND ףניפ טנָאמרעד טרעוו רעכלעוו ,ארק אנינח 'ר ,החפשמ רעד ןופ

 ןואגה ןופ לקינייארוא ןוא לקינייא ןַא -- טייז סרעטומ רעד ןופ ןוא ,ס"ש

 גנאל ןרָאי טביילב רע זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ל"ז י"שר pp לקינייא ךא ,ל"שרהמ

 ןא ראפ רעווש םעד טלַאה םעדייא רעגנוי רעד .טסעק ףיוא םעדייא ןַא

 PANT“ םיא טביילב ןוא תודימ ןוא הרות ox ייב טנרעל רע .רעטַאפ םענעגייא

 .ןבעל ץנַאג ןייז רַאב

 -צָאלװ ןיא בר סלַא ןעמונעגפיוא רעטעפש טרעוו ארק םייח ADD 'ר

 ןבעגעגסיורַא "תבש תחנמ, -- םירפס עכעלטע PD רבחמ & זיא רע .קעווַאל

 לוק, .1880 -- מ"רת עבַאגסױא עטייווצ יד .תובא יקרפ לע 1847 -- ז"רת

 ,"ןכתו חבט, סרטנוק .1866 -- ו"כרת ןבעגעגסיורא — םיכרכ 'ד ,"ארק רמוא

 רמוא לוק, pp 'ה רפס סלַא ,"שוקלמו הרוי, ףוסבו תוקידבו תוטיחש לע

 .םינוש םידמעמו םידעומל םישורדו לארשי ילודג לע םידפסה רפס ,"ארק

 ,הבוט הבישב ןרָאװעג רטפנ זיא ל"צז םאדרעטסמַא שריה cox 'ר

 טָאה רבק PT ףיוא .1849 -- ט"רת רָאי PR הדע רעצנַאג רעד ןופ טנייווַאב

 ףיוא :תורבקה תיב םעיינ ןפיוא להא ןטשרע םעד טלעטשעגפיוא הליהק יד

 : רעטרעוו יד טצירקעגסיוא ןענעז להא םעד

 םאדרטסמא ןמחנ 'ר ןואגה קידצ ותואל ןב ,שריה יבצ וניבר ןואגה .נ .ם,

 ,"(1849) ה"בצנת ד"רת רייא 'ב 'טפנ ,ל"צז

 שרעה 'ר רעביא דפסה םעד רימ ןעניפעג "שוקלמ הרוי, רפס םעד ןיא

 .ןואג PR קידצ םעד ןגעוו רימ ןענרעל דפסה םעד ןופ .ל"צז םַאדרעטסמַא יבצ

 : קידנגלָאפ אראק םייח HOY 'ר טקידנערַאפ דפסה םעד

 וראבמ םיהלא תאריו תעד יתיתש ורוקממ ,יל באל היה דפסנה ןה..,

 ינומיקה יכ שיאל יתייה םג .בזכא אל רוקמ ורוקממ יתיורו ,ימולע ימימ יתבאש

 תמורת ךא יתודמו יל היה ודימ הלכשהה בוט לכו ,לארשי רדעב העורל 'ה

 הלילח) וניתוביבס רשא םירעה גוחב הזה רככה לכב טיבמ ינאו .םה ויתודמ

 ארקל לכוא os עדַא אלו ow) ישנא ילודג לארשיב וראשנ אל יכ רמול יל

 ."...ל"ז קידצה ינתוח ומכ ,יעדוימו יפולא יבר םשב דחאל

 רבחמ ארק םייח ףסוי יבר רעד זיא רטפנ םענופ טייצרַאי רעד וצ

 : דילגָאלק קידנגלָאפ
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 רמאתו חפיתת ןינוק ריעה

 .א

 ,המחר אל השאכ ,יתראשנ הדמלג ;יוה

 ,המדא יבגר והסכ ,ושרפו לארשי בכר

 ,המר ונדי ורמאי ומוקי ילע םיערמ

 ,המחלמ ילכ ודבאיו םעב רובגה לופנב

 ? הנדעב םחלי ימ ,ליח רזאי והומכ ימ

 ?וניתוביתנ ריאיו ,קדצ חרא ונרוי ימ

- 

 ,םילעפ בר תומ לע קחש ימש יתא וכב

 ,םיללצה וסנו דלח ילע רוא pan ,םכתדוקפ
 ,םיללטו ,רטמ ,הכרב קירה לבת תמדש לעו
 ,םילהאב לבא DI ,תובוחרב .AAP הנהו
 ,ןיע לכ עמדי עומד ,םיהלא ןורא חקלה לע
 ,ןיא םדאב רשיו ץראה ןמ דיסח דבא

- 

 ,םירבדו רמא ןיאב ,ויכרד לכב קידצ תולעפמ

 ,םירעש די תרק יפל םימורמ שארב רסומ דיני

 ,םירענ וירחא ורהני ,םישישי וטיבי וילא

 ,םירשימו טפשמ חרא וכלי ויתולילע רואל

 ,הליגו החמש תבש ,ורוא הבכנ החא םלוא

 ,הלסמ אוצמ עדנ אל הלפאב םירועכ ונחנ

 .ד

 ,יתיתש בזכא אל רוקממ (שרודה) רבגה ינא םג

 ,יתיורו יתעבש יתבאש ותמכח ראבמ
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 ,יתיוק אושל יביבס גוחב והומכ הרומ אוצמ

 ,יתדע תאטחב ימע עשפב יתרמא ןכ לע

 ,הראפת רז המכחה רתכ םחנמ חקל

 ,הרעסב המימש הלע לארשי תדמח יבצ

 ,עיבי וקדצ ונדוע וזוע ןויבחמ ךא

 ,עיגפי םיעשופ דעב אשנ םיבר אטח םא ףא

 םינב ינבמ חכשת אל ותקדצ ןורכז

 .םינפ לכ לעמ העמד 'ה החמי דע

 (425 'מע ,"שוקלמו הרוי,, רפס)

 ל"צז ךַאברוא שרעה יבצ ברה

)1849—1883( 

 טָאה רעכלעוו ,םַאדרעטסמַא שריה יבצ PRAT ברה ןופ הריטפ רעד ךָאנ

 עדניימעג יד טכוז ,הליהק רעד OND םיגהנמ ןוא תודוסי עטשרע יד טגיילעג

 יבצ בר ןטבַאגַאב ןוא ןגנוי םעד pw סיוא טלַאפ לרוג רעד .רעגלָאפכָאנ םעד

 .ל"ז םייח ןב םחנמ בר ןופ ןוז רעד (אנשעל) אסיל ןופ ךאברוא שריה

 ,1773 רָאי PR אסיל PR ןריובעג זיא ,ךאברוא םחנמ בר ,רעטַאפ רעד

 -עג ןוא רעדילגטימ-הליהק ענעעזעגנָא ןוא עטנרעלעג עטנַאקַאב יד ןופ ןעוועג

 ."הקזחה דיה, סרעשילאק בייל 'ר ברה דניירפ ןייז ןבעגסיורַא ןפלָאה

IN PXסיוא םייב .ָארטסָא ןיא בר סלַא ןעמונעגפיוא רע טרעוו 1822 - 

 ,אסיל ןופ םאטשרעבלַאה שריה ןב לאוי 'ר ,רעווש ןייז טָאה בר סלַא םיא ןלייוו

 הליהק יד עכלעוו ,רעלָאט 400 TD האוולה א הליהק רעווָארטסַא רעד ןבעגעג

 ya“ זיא םאטשרעבלַאה 'ר) .ןטַאר 6 ןיא ןלָאצוצקירוצ טעטכילפרַאפ Pr טָאה

 ןייז ןופ רפס םוצ השדקה א טביירש םחנמ בר .(1832 ןיא אסיל ןיא ןברָאטש

 PR ןרַאוועג רטפנ זיא רע .רעגייא אביקע בר ןראפ םימתוח יד ןופ זיא ןוא עדייז

 .םימותי יד PR הרש היח הנמלַא יד טגרָאזרַאפ ווָארטסָא PN הליהק יד .8

 ,אנפמעק ןיא בר ,ם"בלמ wr ריאמ בר רעטנַאקַאב רעד זיא םעדייא ןייז

 .וועליהָאמ ןוא ץישטנעל ,טשערַאקוב

 ןיא טייקכעלנעזרעפ עטנַאקַאב א ןַאמרעגנוי סלַא ךָאנ זיא שריה יבצ בר
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 .ןייד סלַא ערעירַאק עשינבר per wm טבייה ,טלעוו רעשידומלת רעסיל רעד

 .רעטנעצ רעשינבר רעקרַאטש א טייצ רענעי וצ זיא (אנשעל) ואסיל

 לעשעה עלעושוהי ראפ עטַאבָארּפַא יד רעטנוא רע טביירש 1845 ןיא

 ואלסערב ןיא טניישרעד סעכלעוו ,"הריקחהו הנומאה, רפס ןייז ןוא ,רענטוק

 -דעו םעד TD ןעמָאנ ןיא ןסולשאב ענעדישרַאּפ ףיוא ךיוא טעמתח ,(1847)

 .תונברה

 רזעילא בר ןופ רעטכָאט עטסגניי יד ,עדניה תרמ טימ הנותח טָאה רע

 יד PD רענייא ARDS PR PT זיא שטיוואר ןאמפיל בר .שטיוואר ןאמפיל

 טלַאהעגנכָאװ א רע טמוקאב 1817 PR .טָאטש רעד pr םידמולמ ענעעזעגנָא

 טלַאהעג ךעלרעי א רע טמוקַאב 1818/19 ןיא .(טלעטשעגנָא טסעפ) ןדליג 4 ןופ

 יד .רעטכעט יירד ןוא ןוז Px טָאה ןאמפיל 'ר .ןדליג עשיליופ 208 ןופ

 ,שטיוואר שריה יבצ בר ,ןוז ןייז ,1832 ןיא גנוי ןברָאטשעג זיא ,עלייב -- עטשרע

 ןטנַאקַאב ןטימ טַאהעג הנותח טָאה רעטכָאט עטייווצ יד ,םישטָארקַאז ןיא בר זיא

 ךאברוא שריה יבצ בר ןטימ ,עדניה ,עטסגנוי יד PR ,ןייטשנעדלעה ףלָאװ בר

 .ןינָאק ןיא בר ןקיטפנוקוצ םעד -- (1844)

PXרע טמענראפ 1844 רָאי  ONTןיא שרדמה-תיב ןיא בר סלַא טרָא  

 ,תונבר אסכ ןפיוא שרדמה-תיבה דעו םעד ןוא טַאניבַאר ןופ סולשַאב ןטיול ,אסיל

 .ןבואר ןב שריח בר םענופ הריטפ רעד ךָאנ ןרָאװעג טיירפאב זיא סָאװ

PN בר סלַא ןעמונעגפיוא ךאברוא שריה יבצ בר טרעוו 1849 רָאי PX 

 ףיוא טגייל הליהק יד .ןינָאק  Oxיד ףיורַא  PMP.דובכ ןוא הרות ןופ

 DX ON טביג'מ ,ןזיירק VON ןופ עיטַאּפמיס יד ךיילג ךיז טברעוורעד רע

 -סיורג TIN טכַארּפ רעצנַאג POT PN ךיז רע טזייוואב אד .ץַאשּפָא ןטסערג םעד

 ןשוח OW "הרות ירבד, םישוריפ ענייז סיורַא טיג .המכח PX הרות PR טייק

 ןעעז ןטסירק יד ךיוא .עשרַאוו ןיא 1881 ןיא טקורדעג ןועוו עכלעוו ,טפשמ

ON PRטצַאש'מ .שטנעמ ןכעלטעג א  EXעסיורג ןייז  TT PR AMONןעמָאנ  

 טָאה רענטוק עלעיש בר .טלעוו רעשינדמל רעצנַאג רעד ןיא ךיז טיירפשראפ

 טריפ רע .ןענרעל טרַא ןייז ןיא םינושאר יד ןופ זיא רע זַא ,טגָאזעג םיא ןגעוו

 ףלָאװ יוו ,םידימלת עטסעב יד סיורַא ןעמוק ריא ןופ ןוא הבישי רעד טימ ןָא

 ןוא לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע זיא סָאװ ,טאר ןופ רעווש רעד ,עבאר בייל

Teערעדנַא ןוא שטיווַאכלַאוו ;:ןברַאטשעג טרָאד . 

 ןוא טייקסיורג Pr ןופ סעדנעגעל ליפ ox ןגעוו טלייצרעד poxp סָאד

 OND CUR יוו זייוואב רעטסערג רעד זיא ONT ,טפארק רעכעלשטנעמרעביא

 ,טרעדנּוװַאב ןוא ןעזעג םיא

 ערעזדנוא TD טרעהעג ,סעדנעגעל עכעלטע רעביא רעטייוו ןבעג רימ

 .תורוד עקידרעירפ ןוא ןרעטלע
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 רע טָאה ,ןייז קסּפ-םייקמ לָאמַא טלָאװעג טשינ ןבָאה םידדצ יד ןעוו 1

 טנערבעגסיוא ןביילב רעגניפ עלַא ןוא ,שיט ןיא טנַאה רעד טימ ןבעגעג ּפַאלק ַא

 .ץלָאה ןיא

 ןראפ ןעמוק וצ טגָאזעגּפָא ךיז ONT רעניווונייא יד MD רענייא .2

 וצ ןייז רעבָא סע טעוו ,ןלעוו pie טעוו רע זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,תוררוב

 ןכָארבעצ ןוא קענַאג ןופ ןלַאפעגּפָארַא רע זיא גָאט ןבלעז םעד ןיא ,טעפש

 .טיוט ןזיב טמָאלעג TN סופ ַא

 ץישטנעל ק"קד בר ךַאברוא םייח 'ר ןופ דניק רעטסעוושעג א זיא רע

TDעסיורג רָאג יד . 

 .וועשטעלק ךָאנ הנותח טָאה רעטכָאט יד .ןיז יירד ןוא רעטכָאט א טָאה רע

 .קצָאלּפ PR בר טרעוו ,קעלאפ עשוהי בר ,ןוז רעטשרע רעד

 ,קיציא 'ר ,רעטסגניי רעד ,שטיוואר PR םחנמ 'ר ןוז רעטייווצ רעד

 .ןינָאק PR טביילב

 הרובק וצ טכַארבעג טרעוו ,שדק תבש PR 1882 PR ןרָאװעג רטפנ זיא רע

 ,היול רעד PR לייטנָא ןעמענ ןטסירק ןוא ןדיי טָאטש עצנַאג יד .סנגרָאמ וצ

 דרַאפ הליהק יד .םידפסה טימ pr ןקילײטַאב ןליופ ןופ םינבר עטסערג יד

 ןרעביא להא ןסיורג ַא סיוא טיוב ןוא הנמלַא יד ןטלַאהוצסיוא Pr טעטכילפ

 ג"הרה ןב שריה יבצ ה"ימ קידצה ןואגה ברה נ"פ :טפירשפיוא IX טימ רבק

 ,ק"פל ג"מרת naw רחמל ק"נו 'ב רדא ב"כ ק"שב 'נ ,ל"ז ךאברוא םחנמ ה"ומ

 .ה ב + 1 .ת

 רָאג 3 ןרָאװעג רטפנ ןענעז םעדכָאנ דלַאב רעדָא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 םדקמ היהש טנַאלַאס לארשי ה"מ לודגה ןואגה :לארשי ילודג םינבר עסיורג

 ןועמש ה"ומ בגשנה קידצה ןואגהו ,זיראפ ק"קב ר"חנמו אנוואק ק"קד ד"בא

 .ןינָאק ק"קד WAN ךאברוא יבצ ה"ומ ןואגהו אקארק ק"קד ד"בא רפוס

 ןרעוו תושרד ןוא םימשה ןמ שנוע ןַא םעד ןיא טעז טלעוו עזעיגילער יד
 POND םייב תודימ יד ןרעסעברַאפ וצ קעווצ Tom םישרדמייתב vox ןיא ןטלַאהעג

 הרוי, רפס םעניא דיפסמ זיא ,קעוואלצֶאלוו ד"בא ורַאק םייח ףסוי בר

 :דפסה PT טקידנעראפ TN 39 טייז "שוקלמו

 שיאה ונילא בורק ,וילע ינא ארוקו ,ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח

 אוה ר"הנמ םשו ןינאק ק"קב בר ךאברוא יבצ ה"ומ ןואגה הז יכ ,אוה ונילאוגמ

 ,ורפס לע בתכ רשא הרותה ירבדמ ןינהנה תכרב ןיכרבמ ונאו ונימוקמל בורק

 ,ונינשל ןקז בא ונל שי יכ ,הסחוימה יתחפשממ רצנ היה יכ ,אוה ונילאוגמ םג

 כ"ע ,םהיפב וחבשו ,וינפמ ואריו ותוא ובהא ותדע לכ יכ ,ומוקממ רכינ אוהו

 דעצ יבטימ השלש חקלו ,ונב 'ד הלח רשא הלחמה םלועל mows אל יאדוב

 ונינב לדגל ידסחו הקדצ תוברהל 'ד דע הבושנו הרוקחנו וניכרד בשפתנ הלאה
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 םיקידצה תמשנ םג זאו ,םש prt ומלשי רשא םישנא וגירקב ומוקי ילוא ת"תל

 אביו ,חצנל תומה עלובי דע ונידעב ןגיו ,ה"בקה ינפל תוכז ונילע ודמלי הלאה

 ---- .ןמא ,ונימיב הרהמב ל"ג

 עסיורג א טָאטש רעד ןיא ךיז טלקיווטנא בר םענופ הריטפ רעד ךָאנ

 עשיסקָאדָאטרָא יד ,ןינָאק ןיא תונבר אסכ םעד ןעמענרעביא ןגעוו תקולחמ

 טשינ גנוניימ רעייז טיול זיא רעכלעוו ,קיציא בר ןוז ןייז ןגעק ןענעז ןזיירק

 ךָאנ ,םינקספ PN רקיע רעד ,טרָא ןקילייה םעד ןעמענראפ וצ ךמסומ גונעג

 ,טנקספעג טָאה רעכלעוו ,תוררוב א ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ןעיירעגירק עסיורג

 ארומ א ךָאנ ןעמענוצ ox oy לָאז'מ זַא ,יאנת Jo בר טרעוו קיציא יבר זא

 ןשיווצניא לייוו RN עכעלטע רָאנ ןָא רעבָא טלַאה Pay רעצנאג רעד .הארוה

 ,רעדנעלסיוא עשטייד עלַא IN ,גנוריגער רעשיסור רעד ןופ טערקעד ַא OTN זיא

 ןזָאלרַאפ וליפא ןוא ןטמא יד ןזָאלרַאפ ןזומ ,דנַאלסור ןיא ןעניווו עכלעוו

 רעד טָאה (ואסיל) דנַאלשטייד ןופ טמאטש ךאברוא בר רעד לייוו ןוא ,דנַאל'ס

 לייוו ,רַאפרעד סיורַא זיא ץעזעג ONT .בר רעמ TT טנָאקעג טשינ קחצי בר

 בר .רעדנעלסיוא עשיסור יד טקישעגסיורא ןעמ טָאה ,דנאלשטייד ןופ ךיוא

 זיא רעכלעוו רעדורב ןייז ,קעלאפ בר ,ןילרעב ןיא בר רעטעפש טרעוו קיציא

 םעד ךָאנ ןצרוק PR זיא רעכלעוו ,דנאל סָאד ןזָאלרַאפ Pw זומ ,קצָאלּפ ןיא בר

 .ןרָאוועג רטפנ

 .1880 רָאי PR IND ריא ךאנ רָאי 7 ןברַאטשעג זיא תינבר יד
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 לקנרפ הידידי קחצי ברח
 (ביבא-לת)

 ןינוק לש הבר ךברוא שריה יבצ יבר ןואגה

 םלועב רתויב תוסחוימה תוחפשמה תחא הנה ,ךאברוא תחפשמ ינבר

 רפסב הספדנ ןיסחויה תליגמ) ה"ע ךלמה דוד דע ךשמנ הלש סחיה עזגו ינברה

 לע הפסנש אשרווב םינברה דעומ ןוזלכימ לאקזחי יבצ ברה ידי לע אצוהש

 .(םשה שודק

 ץישטניל ד"בא םייח 'ר ברה היה ךאברוא ינבר תחפשמל ןושארו שאר

 וב םיראותה םה הלא ,םלוע דוסי קידצו לודג ןואג ,"טפשמ ירבד, רפס רבחמ

 .אטילמ "תעד תווח, לעב ןואגהו ,רגיא אביקע 'ר ןואגה םתוא םיריתכמ

 םינואגה וינב ידי לע ,ז"צקת תנשב ספדנש -- "טפשמ ירבד, רפסה שארב

 יכ רמאנ -- ץישטניל-קצאלפ ד"בא קיציא קחצי 'רו בורטסוא ד"בא םחנמ ,ר

 ינבר תחפשמש ןיינעמ ,איבנה והימרי םע תוצח ןוקת ךרע םייח 'ר לש ויבא

 רעשב םיבתוכ nxt לכבו םיקהבומ "םיזנכשא, PM ,םידיסח ויה אל ךאברוא

 רומאכ ("ץישטנעל רפס,ב יתבתכ תאזה הדגאה יטרפ תא) ,וללה םירבדכ רפסה

 היה םחנמ 'ר ,ךאברוא םייח 'ר לש ורוכב ונב בורטסוא ד"בא םחנמ 'ר היה

 תפומ היהש ,םייח 'ר ויבא לש ויגהנמ תא ץיפהו גיהנה רשא אוה בגשנו קידצ

 ןיא ,ונמזב ול וארק "םיינעה יבא, ,אכדנו ינע לכל ,םחה ובלבו ותקדצב רודה

 .ותוישיא ביבס וכלהתהש תודגאל לובג

 היה ירדנ לכ ינפל םירופיכה םוי ברעבו ויבא ומכ גהנ םחנמ 'ר םג

 לוע תא בוש ומצע לע לבקל רתענ להקה תרצפה ירחא קרו ,תונברהמ רטפתמ

 הלודגל הלוע םדא ןיא ,ונמכח ורמאו ,הלודגל יתילעש וישכע רמאו ,תונברה

 םכל רמול וישכע ינא לוכי ןכ לעו -- ,ונתונווע לכ ול ןילחומ ןכ םא אלא

 -- .ןוועמ הקונמ התע ימצע ינאש ןויכ ,החכות

 יבר ובס יפב ארקנ היה .ןינאק לש הבר שריה יבצ יבר ןואגה ברה ונב

 ,הז ודכנ לש וחבשב דאמ גילפה ובסו ,"שריה רענעדלָאג רעד, :םשב ,םייח

 .ויתופיאש לכ תומלגתה וב הארש

 אסילמ בקעי וניבר קסופה ןואגה לש וניד תיבב רבח היה שריה יבצ בר

 'א קלח "טפשמה תוביתנ, ורפסב איבמ ןואגהש םוקמ לכבו ,"תעד תווח, לעב

 .ןינאק לש הבר שריה יבצ יברל ותנווכ שריה יבצ 'ר םשה תא

 ,"הרות ירבד, םשב טפשמ ןשוח לע בושח רפס רביח שריה יבצ 'ר

 שיגרה אל םעפש ,וילע ורפיס ,תודמבו המכחב ותלודג ךכ הרותב ותולדגכו

 גנוצ רעייא !יבר :רמאו ונושל תא האר אפורה .וקדובל אפורה תא ונימזהו ,בוט
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 רעוו, :רמאו שריה יבצ יבר חנג !היקנ הניא ךנושל ,יבר !ןייר טשינ זיא

 המחכב היה ךכ -- "?היקנ ןושל םויה שי ימל, "!גנוצ ענייר א טנייה טָאה

 .לק זמרב החכות ירבד עימשמ ויתפש לע ךויחבו

 ןישטראי ד"בא בקעי 'ר ברה :םה הלאו םיחא השולש ויה שריה יבצ יברל

 םשב ארקנה בורטסואמ רזעילא 'ר ברהו ,אנפמקמ ריאמ 'ר ברה .היסורפב

 ."רעזייל רעמורפ רעד,

 ריאמ יבר ברה ודוד ןבל התיה האושנ שריה cas 'ר לש תחא תוחא

 הברל האושנה וז תוחאמ .םילשורי -- שילאק ד"בא "הניב ירמא , לעב ךאברוא

 ברכ ךכ רחא ןהיכ רשא ,אנלאפמוסמ םלושמ יבר םשב ןב דלונ ,שילאק לש

 .ןינאק ריעב

 ול ודלונש םימסרופמו םילודג םינבר ,םינב העברא ויה שריה יבצ יברל

 :םה הלאו ,ןינאקב

(xקעלאפ עשוהי ברה  Waxןילרב ,קצאלפ ,יוקדיקסירבב . 

 .ןישאטארקב ד"בא םחנמ ברה (ב

 .בולאגב ד"בא באז לאוי ברה (ג

 'ר רוכבה ויחאו ןתח ,ןילרבבו טרופקנרפב בר ,קיציא קחצי ברה (ד

 | .קעלאפ עשוהי

 הדוה היה ךאברוא שריה יבצ 'ר ברה אוה "שריה רענעדלָאג רעד,

 | .םיאבה תורודבו ורודבןינאק ריעה לש התראפתו

 תופוקתהמ הינבר תמישר ,ןינאק לש םימיה ירבד תורוק לע ונרבעבו

 ,אנקסמל םיעיגמ ונא ,ןברוחהו האושה תונשב טלחומה הנברוחל דע תומודקה

 חור ראש ילעב לארשי ילודג ךשמ רשא דחוימ והשמ ןינוק ידוהיב היה יכ

 ,הזה "והשמ,הו ,תורוצנו תולודג םירע לע רתוולו ,וז ריעב ראפ ןהכלו אבל
 .תקולחממ החירבו ,תיעבט תושפנ תוליצא ,הלימה ןבומ אלמב הרותב דובכ :אוה
 םרכזל ,םימותי יבאו תונמלא ןייד ינפל ,ןורכזלו ןוצרל הלא ונירמא אנ ויהיו

 םקנו םוקי וידבע םד יכ ,ומע םיוג ונינרה ,םילצאנה ןינאק תלהק ישודק לש

 .וירצל בישי
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 יקסנו'זיב ןתנ
 (ביבא-לת)

 יקסנו'זיב יבצ 'ר ברה

 שדוקב הב ושמיש רשא הינבר תא ךא ,םיליכשמ ריעכ העודי התיה ןינוק

 .איהה הפוקתב הרותה ילודגמ םהל ורחב

 ךאברעיוא שריה יבצ 'ר ברה לש ותריטפ ירחא 1884 -- ד"מרת תנשב

 יקסנוזיב שריה יבצ 'ר ברה יבס תא ןינוקב תונברה אסכ לע ולעה ,ל"צז

 .ןירבודו דורגישיו ריעב ברכ זא דע ןהיכ רשא ,ל"צז

 .ותוא םירכוזו והוריכה רשא איהה הפוקתהמ הלוגס ידיחי דוע וראשנ

 הזמ ןכו ,ביבאילתב יחה ןמרקוצ 'ר ןכו ןודנולב הנרס הדוהי בקעי 'ר ומכ

 יתומתיתהב יכ ,בוהאה ודכנ היה רשא ,ל"ז יקסנוזיב הדוהי 'ר יפמ יתעמשש

 בותכה תא וב םייקו ובס לצא ךנחתה ,ל"ז עטנ ןתנ 'ר ויבאמ ותוריעצב

 לודג בר לש אילפהל ןינעמ ןקויד רייטצמ -- "םינבכ םיבשחנ םינב ינב, יכ

 | .איהה הפוקתב לארשיב

 ,ל"צז "תמא תפש,ה לש םידיסחה יבושחמ כ"חאו ,יאקצוק דיסח היה אוה

 וינפל ךלה ומש ,ןינוקב ברל ותולע ינפלמ דוע .רוג לש תלשושה ידסיממ

 םיגשומה יפל ,הלכשה לעב םג היה הז םע דחיו ,םימש תאריב לודגו ןואגכ

 ינפלו ,תונוטלשה תפש זא התיה רשא ,תיסורה הפשב טלש ,םהה םימיה לש

 ושובלב רדהתמ היה .הב דמעו הפשה תעידיב ןחבנ ןינוקב ברכ ולבקתה

 תרדהו הפוקז המוק לעב ,"וידגב לע בבר אצמייש רוסא םכח דימלת, תניחבב

 םיירקיעה ויכמות יכ םא .תומיענה ויתוכילהבו ותעפוהב דובכ ררועמ היהו ,םינפ

 ץישפיל השמ 'ר ,יקסנישולַאזד ךורב 'ר ומכ ןינוקב רוג ידיסח יבושחמ ויה

 םבור בור ויה םה רשא םיליכשמה ריעה ינב לכ לע בבחתה דימ ירה ,דועו

 והודביכ םלוכ ,הליהקה יסנרפ םיבכרומ ויה םהמו תידוהיה היסולכואה לש

 דסומכ תונברה תא neo ,תונטקל Sym תולעתהל עדי רשא לע ,והובביחו

 םינפ יפלכ ןינוקב הליהקה לכ גיצנ לש רתכל הכזו הרקוהו הרכהל יואר רשא

 .ץוח יפלכו

 הנשב רפסמ םימעפ עוסנל היה וגהנמ יכ רופיסה תא םיעדוי ריעה ינב

 רשא תוינסכאב תוליל המכ ןל רשאכ ,ויתועיסנמ תחאבו ,רוגב "תמא תפש,ל

 ,ןשיש תעב ותטיממ לפנ םימעפ שולש יכ הרקמה ול הרק ,רוגל ועיגה דע ךרדב

 "תמא תפש,ה ול רמא זא ,ול ורק רשא םירקמה לע ול רפיס ,יברל ועיגהב

 לפנ םאו ,"םקו קידצ לופי םימעפ עבש,ו בותכ ,ןינוקמ ברה :ןושלה וזב
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 ל"ז יקסנוזיב ברה לש ונתח ,סענורג ןתג ברה

 יקסנישזעיב ברה ןופ םעדייא רעד -- סענורג ןתנ ברה

 ורשויב ירה .וילע ורפיסש יפכו .אוה קידצ יצחו טעמכ ירה םקו םימעפ שולש

 .וז הגרדמל ברקתהש הארנ םיבוטה וישעמו

 רחסמב ךסעו הנפ ,לכימ 'ר ,םחמ דחא ,םינב ינשו תונב יתש ול ויה

 PON ,שפנ :ןידעו םימת שיא היה -- יבס -- ל"ז עטנ ןתנ 'ר ינשהו 'זדול ריעב

 תא שרייו הלעי ןמזה אובב יכ בשח שריה יבצ 'ר ברה .גלפומ ןדמלו לודג

 ב"ושכ הרצק הפוקת שמיש םייתניב ןינוקב תונברה תלשוש תא ךישמיו ומוקמ

 וניא יכ ורמאב "ףלח,ה תא ונחלוש לע חינה ,ויבאל אב המ ןמנ רובעכ ךא

 ,"הטיחש,ה תא בזע ,םד תוארל לוכי וניא יכ טחוש תויהלו ךישמהל לוכי

 .ןיידכ -- תונברב ויבאל ורזעב הרותה לע תבשל ראשנו

 םעפו ,לובטל "הוקמ,ל .תכללו ,ומויב םוי ידמ םוק םיכשהל היה וגהנמ

 דהי ,רופכה הטעמ תא ץרפו םודרק ותא חקל םיאופק ויה םימה רשאכ ףרוחב
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 ןמ רטפנ om השולש רובעכו תואירה תקלדב הלח הז ירחא דימו ,לבטו

 .תונברה אסכל שרוי ריאשהל ברה יבס לש ומולח זג ךכ .םלועה

 תונב יתש ,םימותיה וידלי תעבראלו ותשאל גאד ונב תריטפ ירחא

 רשא ,הדוהי 'ר ל"ז יבא ןכו ךינעה 'ר םינב ינש ןכו ,האל הרשו הליב הנח

 ךרבאל אישה הליב הנח ויתונב יתשמ תחא .ויה וידלי וליאכ םכניחו םלדיג

 ,הרותב לודג ןואג "ם'יר ישודיח,ה לש החפשמ בורק ,סינורג רשא 'ר ריעצ

 תויהל רבע םשמו ,ןישטליוו הרייעב ברל היהו םינש המכ ולצא דמלש ירחאו

 םינברה דחאכ םסרפתה םשו ,הילגנאב רשא סלייו לש הריבה ריע ףידרקב בר

 תולעל ומולח ךא לודג ןויצ בבוחכ עודי םג היה אוה .הילגנאב םידמולמה

 .1933 תנשב ריעצ ליגב רטפנ יכ םשגתה אל הצרא

 ,"תקדצ,כ העודי התיה היח אתבסה -- ל"ז עטנ ina 'ר יבס לש ותשא

 הסנרפל ידכ תבשל תורנו םירמש הלצא תונקל תוכזכ םהל ואר ןינוק ישנאו

 םיכרד תנואתב העגפנש ירחא הרטפנו הל רמה לרוגה הימי -ורעב ,דובכב

 .הביבסב םייוגה ירישעמ INN ידיב הגוהנ התיהש תינוכמ י"ע

 רטפנ ןינוקב ברכ םינש 21 שמיש יקסנו'זיב שריה יבצ 'ר ברהש ירחא

 ףיצהו ויתודג לע "אטראוו, רהנה רבע םימיה םתואב ,(1905) ה"סרת תנשב

 ךורעל תרחא ךרד התיה אלו ,תורבקה תיבל הליבוהש ךרדהו ריעהמ לודג קלח

 םהמ ורדיס ,ןינוקב רשא םיצעה ירחוס לכמ םישרק ףוסאל אלא ,היולהה תא

 ינברו ריעה ינב לכ והוליבוה ךכו ,ןימלעה תיבל דע תסנכה תיבמ רשג

 .םימלוע תחונמל הביבסה

 הרקמ שמיש ,םיאנקה םידיסחה ןיבמ אקווד ויה רשא ,וידגנתממ םידחאל

 ידמ רדהתנ רשא לע "ויאטח, ללגב ברה שנענ הארנכ יכ החכוהו היארכ הז

 םיצהוגמ ויה ותנתכ ילוורשו ,טמקב םיצהוגמ םיסנכמ דימת שבלו ,ושובלב

 .לארשיב ברל בשחנ "אטח,ל הז םגש הארנ םהה םימיב ,םיט'זנמו

 דלי לכל אורקל ריעה ינב וטילחה ורכזל הצרעהו הבהא בור ךותמ

 םידליה לכ ךכו ,שריה יבצ -- ומשב ותריטפ םוימ םישולשה ךות דלווי רשא

 ונב רבק דיל ,"להוא , ומיקה ורבק לע .ומש לע וארקנ nxt הפוקתב ודלונש

 םירוכזו .ורבק לע חטתשהל וכלה ריעה ינבמ הברהו ,ל"ז עטנ ןתנ 'ר בוהאה

 םימימת םידוהי םהב ורבק לע דימת םיחנומ ויהש (ךעלטיווק) םיקתפה יל

 .העושיל םהיתושקבו "םהיבואכמ, תא ומשר

 הברה שרדמה תיבב םיקילדמ ויה ולש "טייצרָאי, לכב יכ יל רוכז ןכ

 ותשו תוינשמ יקרפ ודמל "השעמ ישנא, םידוהי pa גוהנכו ,ורכזל ןורכז תורנ

 .ורכזל "םייחל,,

 ונלצא הראשנ רשא ותאווצבו ,די יבתכ הברה וירחא ריאשה ותריטפ םע

 למיירטשה תא ,דיה יבתכו וירפס לכ תא ל"ז הדוהי 'ר יבאל שירוה אוה תיבב
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 הלוגע תמתוח -- בר רותב הב שמתשהש תמתוחה ןכו ,תבש לש ישמ דגבז

 תוטשפב ךכ ,"ינוק ק"קדבא יקסנוזעיב שריה יבצ, טורח היה הילעו תכתממ

 .'דכו ןואג וא בר לש םיראות ילב

 ,ושוכר לכ היה Ary הארנכ ,םינטק ףסכ ימוכס שירוה וידכנ רתיל

 .טעומב םיקפתסמה ןיב היה יכ

 ל"ז יבאו ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב ,1914 תנשבו לזמה ערתיא

 ןיבו ,הופרש םינמרגה רשא הנושארה התיה רשא ,שילאק ריעל רוגל רבע

 יבאש ינרכוזו ונממ שרי יבאש דיה יבתכו םירפסה לכ שא תלוכאמל ויה רתיה

 בל ןובאדב רביד דימת אלא ,זא ול דבאש ושוכר לכ תא ריכזה אל םעפ ףא

 די and יתאצמ הרקמ יפ לע ano ול שירוהש די יבתכו םירפסה ןוד2א לע

 .ל"ז סינורג רשא ברה ןב ל"ז שריה יבצ ידוד ןב לצא ןודנולב דיחיו דחא

 הריאשה אלו ,תראופמה ןילופ תודהי תא הדימשה רשא ינמרגה ןטשה די

 תחפשמ לכ לש תראופמה תלשלשה תא םג הקתינ ,תוחפשמ לש םינויליממ רכז

 םרכזל ןויצו הבצמכ הלא תורוש אנ ושמשיו .ל"ז יקסנוזיב שריה יבצ ברה

 החונמה ימאו רשיהו םתה הדוהי 'ר ל"ז יבא :םהו םרבק תא עדוי שיא ןיא רשא

 ,השמ שריה ידיחי יחאו ,היחו הקבר הטיא ,הנח ,רתסא :יתויחא שולש ,לגייפ

 תיבל אביל הרש יתדודו ,ותבו וינב ינש ,ותשא ,יקסנו'זיב ךונח 'ר ידוד

 םילמ רשא ,בלה יכזו שפנ יליצא םלוכ ,םייח םהרבא הדיחי הנבו יקסנו'זעיב

 .וז תפעוסמ החפשממ ידיחיה דירשה יחה תא תפפואה תומתיה תא ונתי אל

 טייצנשיווצ

 -סגנולצוצ א "סשריה יבצ, VOI 3 יד PD הריטפ רעד ךָאנ טרעוו ןינָאק

 .ןינָאק ןיא בר OOK ןרעוו I ןעמונעגפיוא ןגעוו wr ליפ WX ,םינבר ראפ טרָא

 ןָא ןדנעוו ןוא הליהק רעד וצ םיחילש ןקיש ,ערעגניי ךיוא om ,םינבר ערעטלע

 ןקע עלַא ןופ םינבר ןעמוק סע .תונברה-אסכ םעד ןכיירגרעד וצ ןעלטימ עלַא

 רעדייל .ליש רעסיורג רעד ןיא תושרד naw ןטלַאה וצ wo ןופ ךיוא ,ןליופ

 םיכסמ זיא בר רעדעי טשינ ןוא ,ןטכיש עלַא ןופ המכסה ןייק ןַארַאפ טשינ זיא

 טייקימיטשנייא יד ןעגנַאלרַאפ ייז .םלוע ןופ לייט א ךרוד ןרעוו וצ ןעמונעגפיוא

 ןינָאק ןיא ןענעז סָאװ ,םידגנתמ יד ןופ ןה ,םידיסח יד ןופ ןה ,ןזיירק עלַא ןופ

 .טייהרעמ יד דימת

 םישטָארקַאז ק"דבא קינטָאלז יכדרמ הנמ בר זיא טַאדידנַאק רעטסנרע רעד

 יבתכ םענופ טפירשּפָא רעטריטיצ רעטייוו רעד (עשרַאוו ןופ טייוו טשינ)
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 זיא סָאװ ,לעזדנעפ והילא 'ר ךרוד םיא וצ .ןרָאװעג טקישעגרעביא זיא תונברה

 .הליהק רעשידיי רעד ןופ רעריפ רעד ןעוועג טייצ ןייז ןיא

 הליהקה יגיהנמ וטילחה יקסנושזיב שריה יבצ 'ר ברה לש ותומ ירחא,

 ק"דבא ,קינטולז יכדרמ הנמ 'ר שאר לע תונברה רתכ תא םישל ןינוקב

 .לזדנפ והילא 'ר י"ע ול חלשנש תונברה and תקתעה והזו .םישטורקאז

 .* )1906( ו"סרת ןינוק ,ארקיו 'פ 'ג םוי

 ,ןישטורקאז ריעב ד"בארה "וכו ןואגה ברה דובכל

 .תונברה תלאש קרפה לע ונריעב התע תדמוע ותרות דובכ עמשש יפכ הנה

 ,תוחפשמ תואמ הנומש ולו עבשכ הברקב הנומה הנוגה ריע איה ונריעש תויהבו

 שאר לע תונברה רתכ תא םישל ,הישארו ריעה יגיהנמ ונחנא ונטלחה ןכל ,יכ
 הנוגה העידי םג ול היהתשו ,שורדב לודג וחוכ היהיש ,הרותב לודג ןואגה בר

 איבהלו רושימ חרואב ונתדע תא להנל לכויש ,םלועה תויוהל תוינוציח תועידיב
 .התחלצהלו ותבוטל הדעה ינינע לכב םינובנ םירדס

 ונבתכמב ר"תכ עמש תא ונעמש םינוגה םיטדידנאק רחא םישקבמ ונתויהבו

 הזיא לע ונריע לא אבלו ומצע תא חירטהל ליאויש ,דובכ רחא וארקלו הז
 קיפי רשאכ היהו ויתורבדמ תא ונינפל תאשלו ונתדע ישנא לא עדותהל םימי

 ותבוטל 'בכ ש"העב לבקי יזא ,יהי ןכ יכ ונחנא םיוקמו ,ונתדע ינב תאמ ןוצר
 .ונתדע תבוטלו

 ירחא ףכית ונרקבל ליאויש ר"תכ ינפל עיצהל םידבכתמ ונדצמ ונחנא

 לבגומה ןמזל אובל ר"תכ לכוי אל הבס הזיא ינפמ םאו לבא ,ל"עבה 'פהה

 ונילא אובל לכוי יתמ ,עובק ןמז ודצמ ונל ליבגהל ר"תכ אנ ליאוי ,ונדצמ

 | י"מות הז רבד לע ונעידוהלו

 רקיו רובכ ישגרב

 "(תורסח תומיתחה) הדעה ילהנמ

 קצַאלּפ PS בר ןשיווצניא טרעוו קינטָאלז יכדרמ 'ר

 בר םעד ןעמענוצפיוא ךיז טסילשאב הליהק יד זיב טרעיוד רָאי ץנַאג ַא

 .ץישפיל בקעי

 TN טנגעג רענזיופ ברעמ PY טמַאטשעג JRA םינבר עקידרעירפ יד

ONTןופ -- טייז רעטייווצ א ןופ לָאמ  POSדנַאלרוק -- , 

 .אנראס .ל .י 'ה ךרוד ןרָאװעג טקישעגוצ זיא טנעמוקָאד רעד *
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 .צ .א

 ל"צז ץישפיל בקעי ברה

 NOD“ ןפיוא ןעמענוצפיוא ןרָאװעג טמיטשאב זיא ןשינעסייר עגנַאל ךָאנ

 :ץישפיל םינבר רעדירב יירד יד ןופ םענייא תונברה

 .ַאלָאװ אקסנודז ןיא בר סלַא ןעמונעגפיוא טרעוו רענייא (1

 ,שילאק ןיא בר 1906 רָאי ןיא טרעוו לאקזחי יבר (2

 ,בר ןטצעל ריא ףיוא ןינָאק ןיא הליהק יד טמענ רָאי ןבלעז םעד ןיא (3

 .(עינרעבוג רענווָאק) קינדירס טָאטש רעד PX ןריובעג זיא רע .ץשיפיל ?apy 'ר

 טריפ PR םינבר עסיורג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא -- ללה 'ר -- רעטָאפ ןייז

 .םינבר גנַאל תורוד תלשוש ןייז

 יד ייב טנרעל ,יוליע ןא יו טייהרעגניי INI OM Pr טזייוו apy בר

 pr "םירענל דומלתה תיב, PR ךיז טיצרעד ןוא טנרעל רע .םידמלמ עטסעב

 עדייז, רעד םיא טפור'מ ,לסיז החמש 'ר ןעוועג זיא רעדנירג סנעמעוו ,םלעק

npםלעק ", ppןָא ןריפ עכלעוו ,טנַאלַאס לארשי 'ר ןופ םידימלת עטסעב יד  

 ?TT ייב גנוגעוואב-רסומ יד

 "דימלתה תיב, םעד םלעק ןיא ח"כרת רָאי ןיא טעדנירג לסיז החמש 'ר

 ליפ טגייל הבישי יד .רסומ ןופ טסייג ןיא םירוחב עגנוי ןופ גנויצרעד רַאפ

 סָאװ ,ןטיבעג ערעדנַא ףיוא PI ,הרות ידומיל יד TD PIN טייקמַאזקרעמפיוא

 .ב .צ יוו ,ןטלַאטשנַא הרות יד PD םארגַארפ PR טשינ טייצ רעד ןיא ןענעז

 עכעלטלעוו ףיוא טכַא ליפ ןעמ טגייל אד .ךארפש עשיסור ,קודקד ,תירבע ,ך"נת

 .טייקרעביוז ןוא טייקכעלטקניפ ,גנויצרעד

 תוליצא הפחר ויתוניפ לכב רשא תיב, סלַא טכַארטַאב טרעוו דסומ רעד

 ."שדוק תרדהו תראפת

 םעד ביול טימ טנָאמרעד ,בקעי 'ר ןופ רעטָאפ רעד ,ץישפיל ללה בר

 ןעיצרעד וצ ןבעגעגרעביא ןיז ייווצ ענייז טָאה רע זַא ,טביירש רע .טלאטשנא

 .בקעי 'ר זיא ןיז ייווצ יד ןופ רענייא זַא ,ןעמענוצנָא זיא סע ןוא ,דסומ םעד ןיא

 טיילגאב ןעמוקאב טרָאד טָאה רע סָאװ ,גנויצרעד יד זַא ,רָאלק רעבירעד זיא סע

 .ןינָאק ןיא בר טרעוו רע ןעוו ,געוו ןקידרעטייוו ןייז ןיא םיא

 ,תוצמ ןקאב וצ הנוהכ ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד px טביולרעד טָאה רע

 יירעקעב רעד PR ןעוועג זיא ONT ,ןישאמ א טימ טלגרַאוועג ןעוועג ןענעז סָאװ

 ןגעק טפמעקעג ןבָאה םידיסח יד Ik ,ךיז טייטשרַאפ .רעלעק pr ןעקלוב ייב

 .טרסאעג תוצמ יד ןבָאה ןוא

pxיד ןוא המחלמיטלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסױא זיא סע ןעוו 1914  
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 ךענוואד םייב תבש בר רעד טָאה ,שילאק טרעטשעצ קידתוירזכא ןבָאה ןשטייד

 ךיא לָאז ,ןגָאװ ןוא דרעפ טָאה ONT דיי רעדעי זַא ,רעמעלעב םענופ ןלױפַאב

 סָאװ ,ןדיי ןעגנערברעהַא PR שילאק PP ןרָאפסױרַא ןוא ןענאפשנייא תבש

 ,ןיירא געוו PR OMX PR טנאפשעגנייא ךיילג טָאה'מ .ןעוועטאר ךיז ,ןליוו

 ךיילג טָאה OR בר רעד .טיונ ןוא רעגנוה ןופ סעילימַאפ טעוועטארעג טימרעד

 JOY טפיוקעגנייא PX םידגב טימ םיטילפ יד ןענעדרַאוצנייא טעטימָאק א ןפאשעג

 ןביולרעד ךיז ןָאק סע סָאװ ,טַאט עסיורג א םעד ןיא ןעעז רעניווונייא יד

 ןקיצנייא ןא טָאה רע .ביל ראפרעד OX ONT POND ONT .טסייג רעסיורג א רָאנ

 PR רע .טצעשעג רעייז ןעמעלַא ךרוד זיא רעכלעוו ("עקשַאמ,) השמ ןוז

 סיורג טימ טנרעל ,םידומיל עכעלטלעוו pr ךיוא יו הרות ןיא טעדליבעג

 .קיטַאמעטַאמ TN ןכארפש גלָאפרעד

 ךייש עגנאל ,טלַאטשעג עכעלרעה א ."טייצ רעזדנוא, ןופ בר רעד

 רעד וצ סאג רעד רעביא ןעגנאגעג זיא רע ןעוו .םינפ-תרדה ,דרָאב ערעביוז

 ONT .דובכ PR ןעעזנָא טקעוועג ןעזסיוא ןייז טימ רע טָאה ,ליש רעסיורג

 ןיא טנוואדעג קיור ןוא ליטש .ןגיוא עטוג ענייז ןופ סיורא טצָארּפש טייקלדייא

 .שדוק ןורָא םייב ליש רעסיורג רעד

 םירוחב עסיורג יד טימ טנרעלעג ןוא הבישיה-שאר רעד ןעוועג זיא רע

 ןיא הרות ןענרעל ןופ עפוטש עטסערג יד ןעוועג זיא סָאד .שרדמה"תיב ןיא

 םירוחב לָאצ עסיורג א טלמַאזעגפיונוצ ךיז טָאה סטכַאנוצ קיטיירפ .טָאטש רעד

 קידנעטש .םישוריפ עטנַאסערעטניא ענייז וצ ןרעהוצ ךיז ,ןדיי ערעטלע ןוא

 .שטנעמ ןעמערַא םעד ןפלעה PNR הקדצ ,םיבוט םישעמ וצ טקידערפעג

 דימת .ךיז ראפ טגנַאלרַאפ טשינרָאג ןוא רעכעלמיטסקלָאפ ַא ןעוועג

 הלאש א טימ ON וצ ןעמוק טגעלפ'מ ןעוו .ערעדנַא תוחוכ ענייז רע טקנעש

 רע ןענַאוו ןופ ,חילש םוצ טקוקעגוצ םדוק ךיז רע טָאה ,ףוע ןטחשעג א טימ

 רע טָאה ,דנַאטשלטימ רעדָא רעמערַא IN ןעוועג זיא ONT WN .טמוק

 עטלטימַאב טשינ ייב ןוא הלאש יד ןכַאמ-הפירט ןוא ןרסא וצ טלייאעג טשינ ךיז

 PN טשינ IX ,טסווועג טָאה רע .ףוע'ס ןרשכ I ןטייקכעלגעמ עלַא טכוזעג

 רע .תבש ףיוא ףוע רעדנַא ןַא ןפיוק וצ ןביולרעד ךיז ןעמ ןעק בוטש רעדעי

 ןוא סרענגעק יד וליפֲא ןעמעלַא ייב עיטַאּפמיס סיורג ןברָאװרעד ךיז טָאה

 טשינ ךיז לֶאמ PP PNR דובכ ןטסערג םעד ןוא ץרא-ךרד םיא ראפ ןבָאה עיירפ

 ןופ ןלאפ ענלצנייא ןעוועג רָאנ ןענעז סע .םיא ןגעק ןטערטוצסיורַא טביולרעד

 . .היסהרפב תבש לולח

 ,לָאמ JOON OW הנותח רע טָאה ,טברַאטש MID ןייז ןעוו

 SPP ןגייא ןא יו יז טיצרעד ןוא המותי ַא ,לדיימ א טריטּפָאדַא רע

 .טונימ רעטצעל רעד וצ זיב ןיבר ןטימ טביילב יז ןוא
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 .תובישי ןוא םירדח ,תורבח ענעדישרַאפ טעדנירג רע

 TID WIN ןרעווש ַא ףיוא םגה ,םאנסיוא ןַא ןעוועג זיא ןענרעל טרַא ןייז

 (DANDY ,עשיווטיל ַא ,ךַארפשסיוא ןייז תמחמ ,ערעדנַא וצ ןסיוו ןייז ןבעגרעביא

Tpרעיוא ןרַאפ טסאפעגוצ ןעוועג טשינ זיא ,(דנאלרוק רעטעפש ןוא ,עטיל  TD 

 םישעמ וצ םלוע םעד רע טנרעל תבש ןיא תושרד ענייז ןיא .טנגעג רעזדנוא

 ענייא יד זיא רסומ .ףליה PR Pr ןקיטיינ ON יד ,רתסב API ןבעג וצ ,םיבוט

 .שטנעמ ןדעי ייב תולעמ טפיוה יד ןופ
 ךיז וצ לוק ןפיוא טדערעג .ןיילא ךיז טימ תותגולפ טריפעג טָאה רע

 IND“ טכַאמעג ייברעד PR ,ןעוועג טשינ םיא ייב זיא רענייק זַא וליפַא ,ןיילַא

 טריפ סָאװ ,שטנעמ TOMA ַא ןעזעג OND :טנעה יד טימ APN ענעדיש

 טכַאמעג רע טָאה ,לגניי סלַא ךָאנ ,רימ ףיוא .תוחוכ ערעכעה טימ חוכיוו א

 עכעלטלעוו ןיא טנַאקַאב טוג ןעוועג ךיוא זיא רע .קורדנייא ןזעירעטסימ א

 ןיא לבַאטנעזערּפער , ןעוועג זיא רע .שיסור ןוא שטייד טנעקעג ךיוא .םידומיל

 עשרַאוו ןופ לַאנידרַאק רעד ןעמוקעג זיא לָאמַא .ןזיירק-סגנוריגער יד וצ תוחלשמ
 ON הליהקהיינּפ יד ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא רע ONT ,ןינָאק PX ךוזאב א ףיוא

 .גהנמ רעד ןעוועג זיא סע יוו ,ץלַאז ןוא טיורב טימ ןעגנַאגעגנגעקַא טנַאזָאּפמיא

PXןגעוו טכַאמ רעקיטרָא רעד ןופ טערקעד א סױרַא זיא 1928 רָאי  

 ןטלעוו ןסירעגנייא טָאה'מ .וואקראשט ןיא תורבקה"תיב עטלַא ont ןרידיווקיל

 ןייז םיכסמ ןטעבעג ףוס OW בר רעד טָאה ,ןפלָאהעג טשינ טָאה ONT ןעוו ןוא

 ןבילוצ אבה-םלוע PIN תוירחא יד ךיז ףיוא ןעמונעג PN הדע יד טקַיורַאב ןוא

 זיא םיתמ"תלוליח ערעסערג א ךָאנ זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע .םיתמ יד ןייז ללחמ

 ןעמוק סָאװ ,תויוול יד ןיא לייטנָא טמענ .ןימלעה-תיב רעטלַא רעטזָאלעגּפָא רעד

INDרעטניה תורבקה-תיב םעיינ םוצ רענייב יד ןריפרעביא םייב קיטנַאמ ןדעי  

 ,קרַאּפ ןשיטָאטש םעד

 עלעיצנַאניפ PNR PT טניפעג םויזַאנמיג עשידיי ONT ןעוו טייצ רעד ןיא

 וצ םֶוירָאטַארוק ןופ רעדילגטימ יד טימ רעטנוא רע טביירש ןטייקירעווש

 טשינ ןלָאז רעדניק עשידיי ידכ ,סע ןטלַאהפיוא ןרַאפ תוחוכ עלַא טימ ןציטש

 ןייז ןלעוו ייז וו ,ןטלַאטשנַא-סגנודליב עכעלטסירק יד וצ ןעמוקנָא ןפרַאד

 .ןייז וצ nav לחמ ןעגנּוווצעג

 לושי"טרָא, IN ןלעטשפיוא ןרַאפ טעטימָאק-סגנודנירג PR PIR זיא רע

PRא ןענרעל ןענָאק ךיז ןלָאז ןדיי ,ןינָאק  IND1939 גירק-טלעוו ןטייווצ ןתעב , 

 טעטיוויַאנ PT PR רע ONT ,ןינָאק ןעמונרַאפ ןבָאה סיצַאנ עדליוו יד ןעוו

 ןבירטעצ ONT אפאטסעג יד ןעוו ..1914 ןופ ןשטייד יד ןענעז ONT זַא ,טביילגעג

 ,הליפת יד ןטָאברַאפ ןוא הנשהישאר גָאט ןטשרע םעד םיללפתמ יד לַאטורב

 .ןרינעוורעטניא אפאטשסעג יד PN ןעגנַאגעג ומצעבו ודובכב רע זיא
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 רעלָאמ

 ךונח

 ןייטשנצילג

 תעב

PT 

 ךוזאב

PR 
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 טלעג ןעלמַאז לָאז סָאװ ,גנוניווו PX Pr ייב טעטימָאק א טפַאש רע

PNעקיטפרַאדַאב יד תואוולה טימ ןפלעה וצ עסַאק א , ONTעגסיורא ןענעז - 

 .הכאלמ ןוא רחסמ ןופ ןרָאװעג טּפוטש

 ,ןייטשייב OX טעוו בר סלַא טייקכעלריראבמוא Pr זַא ,טביילג רע

 ןבָאה ןשטייד יד .גנושיוטנא עטסערג יד טבעלרעביא טלָאמעד רע טָאה רעדייל

 ,קינדַאלקַאז OON ןעמונעג םיא

 -רעּפעט ןפיוא גנורעקלעפַאב עשידיי יד טלמַאזעגפיונוצ ןבָאה ןשטייד יד

 ןוא הרות-ירפס יד ןעמענסיורַא ןליופאב ןוא שרדמה-תיב םעד ןבענ קרַאמ

 עקילייה עלַא יד בר םעד ןליופאב ןוא ,גרַאב ַא PN ןעלמַאזנָא םירפס ערעייט
 ןליפרעד וצ טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה רע ןעוו .ןדניצרעטנוא םירפס

 טוה םעד ןָאטעגנָא ןוא טקזוחעגּפָא םיא ןופ סיצַאנ יד ןבָאה ,גנורעדָאּכ רעייז

 -כָאנ טשינ ןוא ץלָאטש ןבילבעג רעבָא זיא רע .ּפָאק ןייז ףיוא ןיצבר רעד ןופ

 גנאל טשינ .םעד TD טיירפַאב םיא טָאה'מ TN טגיזעג טָאה רע .ןשטייד יד ןבעגעג

ONT ONTןעוועג זיא רע .ןטלַאהעגנָא רעבָא  INתודע  YON PDןטַאטידנַאש  

 .תורצ עלַא ייז טימ ןטילעג ןוא ןינָאק PR גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק

vwטימ ךיוא רע זיא גנולדיזסיוא רעטייווצ רעד  PPץעיורג . 

 ןפלָאהעג PN ןענַאטשעגּפָא טשינ רע זיא ,רענעכָארבעצ א טרָאד ךיוא

 .הדע רעכעלקילגמוא ױזַא רעד ראפ ףליה ןריזינַאגרָא

 עלַא טימ ןרָאװעג טריפעגרעביא רעטעפש רע זיא ןעמעלַא ןופ טצעשעג

 PON יד ןעגנַאגעגכרודַא ,יקסיירָאגליבדווופעזּוי PP הביבס PN ןינָאק ןופ ןדיי

 .תורצ PR רעגנוה ,ןייפ יד ןטלַאהעגסיוא טשינ גנַאל Pw טרָאד ןוא תורצ

 רעטריטּפָאדַא PR יורפ PT ןופ טייהנזעוונָא רעד PX ןרָאװעג רטפנ זיא רע

 .רעטכָאט

 ףיוא ןעוועג זיא קירעיורט .געוו ןטצעל םעד םיא ןטיילגַאב ןדיי רענינָאק

 טָאה ,רעטצעשעג ןטסייממַא ,םינבר VOX ןופ רעטסערג רעד ןעוו המשנ רעד

 רעד ןיא המשנ עקילייה ןייז טכיוהעגסיוא ןדנעטשמוא עכעלקערש עכלעזַא ןיא

 ןענעז ייז לייוו ,ייברעד ןעוועג זיא הדע רענינָאק עצנַאג יד טשינ .דמערפ

 .דנאלשטייד ןוא ןליופ pr ןרעגאל עלא רעביא טיירפשעצ ןעוועג טלָאמעד

 TID גנוקיליטרַאפ יד ןעזעגוצ OW ONT רע זַא ,ןעוועג זיא תוכז ןייז

 .טפמעקעג ןבעל ץנאג א טָאה רע עכלעוו ראפ ,ןדיי ענייז

 זיא עילימאפ TT טימ עקשַאמ ןוז ןטבילעג ןקיצנייא Pr ןופ לרוג רעד

 .טסּווואב טשינ זדנוא

 יה ב 4 3 .ח

 : ןופ ןעמונעג ןענעז ץישפיל ללה 'ר ןגעוו םיטרפ יד
 "שילַאק ידוהי תודלות,)
 (א"כשת ,א"ת ,יולה תיב דוד לארשי תאמ
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 ד"יה ץישּפיל .מ רעניבַאר ר"ד

 םיערה תלשלש

 רעקירעי טרעדנוה א ןופ עיפַארגָאיב א ןבעג ןוא ןביירשַאב ליוו'מ ביוא

 ןא JAVA OX ןטשרע ןפיוא wa PRT ,הליהק רעשידיי א ןופ ץנעטסיזקע

 טייצ רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןבָאה עכלעוו ,םיגיהנמ עקיטסייג יד ןופ גנוצַאשּפָא

 .ןביירשאב יונעג ייז ןוא ןָאט עקַאט סָאד ליוו ךיא ,טקריוועג ןוא טבעלעג

 ךרע ןַא טייקידנעטשבלעז ריא ןיוש טלייצ הליהק עשידיי רענינָאק יד

 IND YPN“ טַאהעג טָאה ,(רעזייפ וצ טרעהעג יז ONT רעירפ) רָאי 150 ןופ

 -רעטסמַא שריה 'ר -- שריה 'ר ןעמָאנ ןבלעז ןטימ עלַא םינבר יירד עטצעל

 .ל"צז יקסנושזעיב שריה 'ר ןוא ךַאברעױא שריה 'ר ,רעמַאד

 ,רָאי קיצניינ טשינ ןיוש טבעל רעכלעוו ,רעמַאדרעטסמַא שריה 'ר ןגעוו

 TD רָאנ זיא ,ָאי טסייומ סָאװ ONT ןוא ,תועידי קינייוו רעייז רימ ןבָאה

 ןגעוו ןגעקַאד .תסנכה תיב ןוא אשידק הרבח ןופ תואסקנפ ,ענייז תונקת יד

 ,ןשטנעמ עקידעבעל PD ,תועידי עשיטנעטיוא ןיוש רימ ןסייוו ייווצ ערעדנַא יד

ONT JOM ONT 

 עילימאפ רעשינבר רעקידסחוימ א TD טמַאטש רעמַאדרעטסמַא שריה 'ר

 ןוא רעזייפ PR בר ןעוועג זיא ןמחנ 'ר ןואגה רעטַאפ Pr .דנַאלשטייד ןופ

 רבחמ ןוא בר רעקװַאלצָאלװ רעד ,ָאראק ףסוי 'ר ןעוועג זיא םעדייא ןייז

 רע .ןילרעב ןיא טנייה ךָאנ טבעל ox mp לקינייא ןַא ,"ארק רמוא ,dip ןופ

 -טיו םהרבא ר"ד טסילוקָא רעטמיראב רעד זיא סָאד ,ןדמל רעסיורג א זיא

 .דגנתמ רעפראש א PR שטנעמ רעטעדליבעג ַא ןעוועג זיא רע ,יקסווָאק

 ,רעדניק ענייז טכַאמעג הנותח טָאה רע יוו םעד ךָאנ זא ,טלייצרעד'מ

 ONT רע יוו יוזַא ,טרעלקרעד ןוא להק ןופ הפיסא IN ןפורעגנעמַאזוצ רע טָאה

 ךָאװ א ןעדליג 18 יד טָאטשנַא זַא ,רע טניימ ,תואצוה רעקינייוו טנייה ןיוש

 .להק IND קעווא רע טקנעש טשער יד PN 12 ןבָאה גונעג רע טעוו

 ןעוועג זיא PR עװָארטסָא PR ןרָאװעג ןריובעג זיא ךאברעיוא שריה 'ר

 בר רעסיל ןופ םעדייא רעד ןרָאװעג זיא רע יוו םעד ךָאנ ,יוליע רעסיורג א

 .הבישי שאר ןוא ןידיתיב שאר טרָאד רע טרעוו ,ל"צז ןאמפיל רזעילא 'ר

 ףיוא סולפנייא ןקיטסייג ןקידלַאוועג א טביאעגסיוא רע טָאה בר רענינָאק סלַא

 . ןדיי רענינָאק ןופ רוד ןלעטימ ןוא ןרעטלע ןצנַאג םעד

PXעכעלרעדנּוװ טלייצרעד'מ ןוא רָאי קיצרעפ בר ןעוועג רע זיא ןינָאק  

 ןייטשפיוא רע טגעלפ רעטניוו ייס ןוא רעמוז ייס .תוגהנתה ןייז ןגעוו ןכַאז
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 PR ןענוואד םוצ סאג רעד רעביא ןייג ןיליפת ןוא תילט ןיא PX סגָאטרַאפ

 רעד DONT OND POR ONT ,ךיוא ןלייצרעד היאר ידע ,ןיירַא שרדמה תיב

 ,ןינָאק PSR ןעוועג דָארג זיא רעכלעוו ,קינלַאשטַאנ-עירעמרַאדנַאשז רעשילַאק

 ,בר םעד ןריטסערַא ON ןסייהעג TN לעצנעוו םרַאדנַאשז םעד ןפורעגוצ

 ןיליפת ןוא תילט ןיא ןָאטעגנָא ,ןענװַאד ןופ ןעגנַאגעג דָארג זיא רעכלעוו

 רעד .רעדנַאז שולַאס 'ה ריקנַאב םעד דניירפ ןטוג Pr ןופ גנוטיילגַאב ןיא

 טשינ ליומ ןופ טרָאװ ןייק ןוא טריזילַארַאּפ יוו ןרָאװעג רעבָא זיא םרַאדנַאשז

 .ןעגנערבסיורַא טנָאקעג

ONT סיורג רעיוהעגמוא ןעוועג ןענעז תוקדצ ןוא טייקכעלרע, por 

 עקיצנייא  ONרע '"םעייפ, א ןעוועג זיא עבטמ תרוצ א ןופ טסווועג טָאה רע

 .תקולחמ טַאהעג דנייפ ןוא םולש ףדור רעסיורג א ןעוועג ךיוא זיא

 טָאה יז סָאװ ,ןעמַאנ ןטוג םעד ןעקנַאדרַאפ וצ ןינָאק ךיוא טָאה םיא

 .ןליופ ןיא תוליהק עטסלדייא יד ןופ ענייא סלַא ןברָאװרעד ךיז

 זיא רע זַא ,רימ ןסייוו ,ל"צז יקסנושזעיב שריה 'ר בר ןטצעל ןגעוו

 ןעוועג זיא רע ּוװ ,דָארגעשיװ טָאטש רעשידיסח רעד ןופ ןינָאק Pp ןעמוקעג

 ןענעז עכלעוו ,רעגנעגרַאפ ייווצ ענייז וצ ץַאזנגעק PR ,בר ןרָאי רעקילדנעצ

 טסייג םעד ןיא ןוא דיסח רעקצַאק רעסייה א ןעוועג רע זיא ,םידגנתמ ןעוועג

 טימ רע זיא ןרָאװעג רטפנ ,טָאטש רעד ףיוא ןעוועג עיפשמ ךיוא רע טָאה

 | .קירוצ רָאי קיסיירד
 תוהמ IWAN סשריה 'ר יירד יד ןופ סולפנייא רעד זיא ןעעז רימ יו

 ךיז יז טָאה טכיזפיוא רעייז רעטנוא ןוא ,סיורג ןעוועג ןינָאק ןשידיי ןופ

 דמואירט רעקילייה רעד ,םיער תלשלש עתמא יד ןעוועג ןענעז ייז ,טלקיווטנַא
onןוא  ONונתליהקמ בוסי אל םנורכזו ומוקמ תא דבכמה . 

 (1937 ,"ןבעל רעשילאק ,)

 .סעקיּפָאק 3 -- עבטמ ענרעפוק ַא )1
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 ןינוק ק"קב ןמטלא ףלאוו באז 'ר ה*ומ

 קעוואלצאלוו ק"דבא ארק םייח ףסוי יר ןואגה ברה תאמ ותומ לע דפסה

 (1894) ד"נרת תנשב "שוקלמו הרוי, רפסב

 ד"כ שורד

 םימדוקה םישורדב ידומילב תוליבא תרות םיתחא ,הדועת רוצא םרט

 עיקרה רהוזכ ריאמה רוא ,ט"עמו הרותב גלפומ ץורחמ רקי שיא ןורכז ינפל הלע

 רשא ,ןינוק ק"קב ןמטלא ףלאוו באז ה"ומ ג"הואמה ברה ידידי אוה תעדו המכחב

 ג"נרת תנש חספה גחל ןושארב ונגח םויב םימש םור דע ץרא יחשממ ךלה ,ףלח

 רוסאש תעב ולפנ םינושארה םימי ןעי ,אשינה וכרעפ הכלהכ דפסנ אלו (1893)

 ותריטפ יתרכזנ רשאבו ,תינשה הנשה דע העשה החדנו ,לודג םדא 'יפא דיפסהל

 שריה יבצ ה"ומ םיעד םימת ץורחה גלפומה ינברה יבבל דימצ ידידי ונב ייע

 ,תיזג ןינב אלו ןבא תבצמ אל ,םלוע ןורכזל ול דימעהל יתרמאו ,ק"פ יבשותמ

 ,ויתודמב רשיו הרותב לודג שיא תרקיב ,ינויער תבונתמ ריעזמ טעמ םא יכ

 .החוכנ ךלוה

 .(ןורחאה .קרפה םיאיבמ ונחנאו םיקרפ 3 דפסהה)

 ףאו ,והומכ הלעמה םר שיא ךרע תרקי ןדבאל ע ימעו יחא אנ וררועתה

 ןכ אל ?בלה ןמ חכתשנה הנשי תוליבאכ 'הו ורדעהמ םינמז ופלחו ורבע רבכ יכ
 לכ הנשמה רמאמכ בלה ןמ וחכתשי אל הלאכ םימכח םישנאכ ךרע ילודגל יחא

 ומשב ,ומוקמבו וישעמבו ומשב א"דב ,החכש יניא 'וכו הדשב םש ול שיש תיז

 ותמכח לחנמ עיבהו רבוע ןמזה ילבה םיחורס םימ ךפשש רדענה הזו ,ינכפוש

 ןב א"כ ל"זראש ש"ע "ינשייבו,, ינכפוש ארקהל יואר ONT המכחו הרות ראב

 הרותמ םילטבמה םירישעה ינפ שייבמ רדענה ףא ,םירישעה תא בייחמ םוסרח

 דואמ טעימש הז ואר םתאו .םתיב תיחמ ידכ ףסכ רוצצל םיכירצ יכ םרמאב

 דע ת"תב וינב ינש לידגהו דחא םוקמב הלודג הרות ולצא היה ז"כעו ,הרוחסב

 ה"ב רדהו דובכב םיסנרפתמ םה םגו ,םה ףא ובשחי ח"תו הלעמ ישנא ןיבש

 תיזח יכ בותכה ןמ היאר ןיאיבמו ל"ז וניתובר ולשמ רבכו ,הרותל םיתע םיעבוקו

 ינתמב רמאי ,המכחל הפצי םולחב תיז האורהד האורה 'פב ורמאו ,ח"תל יוניכ אוה

 םוקמ םוקמה יכ דובכל יואר םתבש חוקמ דצמ יכ:ריכזהל יואר "ומוקמבו, םש

 םוקמב םג יכ תינש תאזו ,םש םימייק ס"ש ירבח ינש הרות ידמול םידבכמ הרות

 האצמ שפנ יחונ םיקידצ ןיב יכ ,וכרע .םורו ולדג ריכהל לכונ רבק ול בצח רשא

 ןושארה וניבא לע תח ינב והמת והמתה הז םושמ רשפאו ,הנוכנ החינמ ותיוג

 התא םיהלא אישנ ובישהו "םכמע רבק תזוחא יל ונת, םתאמ ולאשב םהרבא

 ,ןלצא ךתמ תא רובקת יכ יואר בוהיש שיא וניכותב אצמנ אל םתנווכ ,ונכותב

 .ןבהו םירבקבש רחבומה ןמ התא ךל רחב ןכל ,ונכותב התא םיהלא אישנ ןעי

93 



 ןינַאק ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ סעטַאד

 ןינוק ידוהי תודלותל םיכיראת

 .טוטאטס רעשילאק 4

 .ןינָאק ןיא ןדיי ןגעוו תועידי עטשרע יד 7

 .קרעמרַאי ייווצ ןטלַאהוצּפָא עיסעצנָאק x -- ָאללעגַאי גינעק רעד 5

 .עקָארק ןופ לשיפ 'ר וצ טעטכַאּפרַאפ רעמַאקלָאצ יד 4

 .גנולייצ עטשרע יד -- רעײטשּפָאק טריפעגנייא 9

 .הליהק רעד טימ ךַאמּפָא ןַא טיול ןרעייטש ןייא טריפ תוצראה עברא דעו 0

 .(סַאג-ָאטעג) טיבעגניווו ןשידיי KTR טריפ ווַאלסידַאלוו גינעק 3

 .ןדעווש יד TNT טנערברַאפ טרעוו טָאטש יד 6

 .עימעדיפע-ערעלַאכ 2

 ,סָאלש ןכעלגינעק םעד ןענערברַאפ ןדעווש יד 7

 .(תושפנ 133 -- ןדיי) גנולייצ עטייווצ יד 5

 .ליש רעסיורג רעד TD ןעיוב סאד 6

 .ןדיי ייב םירפס 131 טזייוואב גנולייצ-רעכיב 6

 .ןליופ ןופ גנולייט עטייווצ יד 3

 IND ןפיוא זיוהטַאר רעד טנערברַאפ טרעוו סע -- הפירש עסיורג א 6

 .תורבקה תיב םעיינ א טגיילראפ 8

 .םַאדרעטסמַא שריה יבצ 'ר ,בר רעטשרע רעד 9

 .סעיצַאטסעפינַאמ PN ךיז ןקילײטַאב ןדיי 5

 .טָאטש יד ןעמענרַאפ ןשטייד יד -- גירקטלעוו רעטשרע 4

 .רעגיצנאד דרַאנרעב -- רעטסיימרעגריב רעשידיי א 86

 .עיזאנמיג עשידיי א ףיוא עיסעצנַאק ; גנואיירפאב סנליופ 8

 .ןינָאק TD ןבירטראפ TVW ןדיי יד -- גירקטלעוו רעטייווצ 9
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 1889-1939 ןינאק





 אקשטנָאמ (ןָאטל) יול
 (ביבא-לת)

 ןינָאק IW קיצפופ
 (תונורכז)

 ןינָאק ןיא ןדיי יד טימ דיירפ ןוא ןדייל ןיא

 ןעוועג ,טנַאקַאב יו ,ןליופ זיא טרעדנוהרָאי םעד וצ גנַאגרעביא םייב

 .סעיכרַאנָאמ עקידנשרעה עקיטלָאמעד יד ןופ -- םיקלח יירד ןיא טלייטעצ

 ; (1917 -- 1868 — עיטסַאנידיװָאנַאמָאר) || יַאלָאקינ רַאצ -- דנַאלסור (א

 ;(עיטסַאניד-ןרעלָאצנעהָאה) || םלעהליוו רעסייק -- דנאלשטייד (ב

 ,(עיטסַאניד-רעגרובסבאה) ףעזָאיְלנארפ רעסייק -- ךיירטסע (ג

PXרעד  YENטגיל ןליופ-שיסור ןופ  PRייב) ןינָאק טָאטשיזיירק יד לָאט  

 רָאי ןכָאנ ןוא עינרעבוג רעשילַאק רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,(עטרַאוו רעד

 רענזױּפ רעד וצ -- טצעלוצ PR ,עווטזדּווועיָאוו רעשזדָאל רעד וצ -- 8

 .עווטזדּווועיִאוו

 טנזיוט 12 טלייצעג גירקיטלעוו ןטשרע םעד ברע טָאה ןינָאק טָאטש יד

 ןעוועג גנורעקלעפַאב יד זיא סעיגילער טיול .עשידיי טנזיוט 2 ןופרעד -- תושפנ

 800 -- שילעגנַאװע 15% -- שידיי 70% -- שילָאטַאק-שימױר :טלייטעצ

 2% -- שילָאטַאק-שיכירג ןוא

 ןינָאק זיא ,ץענערג רעשטייד רעד וצ ,ברעמ PR ,טייקטנעַאנ רעד בילוצ

 .ןכש ןשטייד םעד WT טריּפוקָא ןרָאװעג לענש ךורבסיוא-סגירק ןדעי ייב

 רעשיסור רעד וצ טרעהעג ןליופ-סערגנָאק טָאה 1914 טסוגיוא זיב

 טריפוקַא ןעוועג 1918 רעבמעווַאנ ןט11 םעד זיב טלָאמעד ןופ ןוא ,עירעפמיא

 ךורבסיוא ןזיב .ה .ד ,רָאי 21 Joya עטצעל יד ,ךיירטסע pr דנאלשטייד ךרוד

 רעניווונייא רענינָאק יד ןענעז ,1939 רעבמעטפעס ןט1 םעד ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ

 ךָאנ .ןליופ ןקיגנעהּפָאמוא ,םענענַאטשטנַא-יינ םעד ןופ רעגריב ןרָאװעג רעדיוו

 סלַא ןליופ רעדיוו טניישרעד 1945 יִאמ ןט9 םעד ,םזירעלטיה ןופ הלפמ רעד

 .טשינ רעמ ןיוש טריטסיזקע ןינָאק ןיא הליהק עשידיי יד רעבָא ,קילבופער

 ,םענעמוקעגמוא ןקיטרָאד םעד ןגעוו תודע ןגָאז ,ןדיי TNT טיובעג ,רעזייה יד רָאנ

 .בושיי ןשידיי ןטנַאקַאב ױזַא לָאמַא

 קיגנעהּפָא ,טלייצעג טָאה ןינָאק ?PR Dw רעשידיי רעקידהמחלמרַאפ רעד

 רָאי PN IN ,טנַאקַאב זיא סע .תוחפשמ 800--500 TD ךרעב ,טייצ רעד ןופ

 ךרעב ןעוועג ,ןינָאק ןיא תושפנ 13000 לֶאצ רעניימעגלא רעד ןשיווצ זיא 0

 ןפַאשעג ןוא טעברַאעג ,טבעלעג ןבָאה ןינָאק ?PR TP יד ױזַא יוו .עשידיי 0
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 קינלמכ םהרבא השמ ,ראצה אבצב ידוהיה לייחה
 קינלעמכ םהרבא השמ טַאדלָאס רעשירַאצ רעשידיי רעד

PXןדייל ןוא ןדיירפ ערעייז ,טרעדנוהרָאי ןבלַאה ןטנָאמרעד םעד ןופ ךשמ  

 .ןביירשַאב ,בשות רעקיטרָאד רענעזוועג סלַא ,ךיא ליוו

 סנעמעוו ,בושיי רעשידיי רעד טבעלעג טרָאד טָאה ךעלדירפ ןוא קיור

 :ןטיבעג עקידנגלָאפ PP ןענַאטשַאב בור'ס ןענעז תורוקמ"הסנרפ

 סעווטארט ךרוד טרָאּפסנַארט-ץלָאה ;טרָאּפסנַארט-טסַאל ןואדןענַאזרעּפ

 טלָאמעד) ןזיופ PI עטראוו רעד ייב טעטש יד PN ןוא NOW ךייט םעד ףיוא

 ; (דנַאלשטייד

 -טנַאה ,רעריזירפ ,רעשיפ ,רעכַאמטשרּוװ ,ןטאטשרַאוו ,םיבצק ,רעקעב

 םוצ PIN TN טָאטש רעד ןופ ךיורבעג ןראפ ןלעטשקרעוו עלַאקָאל ,רעקרעוו

 ןעוועג ןענעז ןטריװדנַאל יד ּווו ,הביבס רעד ןיא רעגרעט יד ףיוא ףיוקרַאפ
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 -נואסלדנַאה עניילק ןואיָארגנַא ןעוועג ךיוא ןענעז'ס .ןטנעמוסנָאקדטפיוה יד

 .טיילכַאפ ענעדישראפ ,יעגנומענרעט

 הסנרפ ןופ רוקמ א יוו עזַאב"רעטילימ עשיטור יד

 רעט13 רעד טרינָאיצַאטס ןינָאק ןיא טָאה טפאשרעה רעשיסור רעד תעב

 טימ רענלעז 1000 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,קלופ רענָאגארד יקסלאפאגרַאק

 ,תוחפשמ ערעייז טימ ןריציפָא עדנרעהעג קלופ םוצ יד PN ,דרעפ לָאצ רעסיורג א

ONהסנרפ ןופ רוקמ םעד טרעסערגרַאפ ןבָאה . 

 ץיזניווו סנעמעוו ייב ,קינװָאקלָאּפ רעד ןעוועג זיא רעטילימ ןופ ףעש רעד

 סלַא -- רענלעז רעטנּפָאװַאב א ןוא קלופ ןופ IND יד ןענופעג Pr טָאה'ס

 ןרָאװעג טרינימָאנ זיא וואקשַאפ קינװָאקלָאּפ רעקידרעירפ רעד .,ןטסָאּפכַאװ

 ןופ טמַאטשעג טָאה רע זא ,ןלייצרעד ןעמ טגעלפ םיא ןגעוו .לארענעג סלַא

 טשריפ TSX ןליופ WD קינטסעימַאנ OFT -- שטיװָארָאדעּפ ןַאוויא ןטמירַאב

TDעשרַאװ . 

 -טיונ ןציטש ךיוא טגעלפ רע ,ןזָאלעגוצ ןוא רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא וואקשאפ

 טנַארעווילדזיוה PT ןענופעג ךיוא ךיז טָאהס עכלעוו ןשיווצ ,עקיטפרעדַאב

 ןזיירקדריציפָא עקיטרָאד יד וצ .רעזעלג רעשידיי רעמערָא ןא ,גרַאװזָאלג ןופ

 PR ווַאזערבא טשריפ רעד -- ןטייקכעלנעזרעפ עטנַאקַאב יד טרעהעג ןבָאה

 טרינימָאנ זיא קינװָאקלָאּפ רעטצעל רעד יוו םעדכָאנ .וואמיקא רעדירב יד

 .קלופ ONT ןזָאלרַאפ רע טָאה ,לארענעג סלַא ןרָאװעג

ONTעטרינָאיצאטס  PADןוא תורוקמ-הסנרפ יד טרעסערגראפ טָאה  

 -טימ-החפשמ TN ןעיורפ ערעייז ,ןריציפַא יד .טָאטש ןיא טרַאדנַאטס-סנבעל

 עטוג ןעוועג ןוא ןעגנוניוו עטַאווירפ עשיטייל ןיא טניווועג ןבָאה ,רעדילג

 ,סרעכַאמלטיה ,רעדיינש NM ,עשזנַארב-סגנודיילקאב רעד ןיא סרעדנוזַאב ,םינוק

INסעקווּולַאג, עסיורג יד ןעוועג דימת ןענעז לטעטש ןרַאפ עיצקַארטַא ", 

 לכ"םדוק PR ,רעדילגטימ עיטסַאניד-החּפשמ רעשירַאצ רעד ןופ געטריובעג יד

 טלָאמעד ,ןיילא ןט2 םעד יַאלָאקינ ONE TD גָאטסטרובעג םעד ,יִאמ 18 םעד

 עזעיגילער ןוא קרַאמ ןסיורג ןפיוא דַארַאּפ רעשירעטילימ ַא ןעמוקעגרַאפ זיא

 -ַאב ,(רעכעלטסייג רענװַאלסָאװַארּפ) "ּפָאּפ , ןופ גנוקילייטאב רעד טימ תוליפת

 ןופ בוט-םוי ןכעלטסירק םעד תעב .למיה ןעיירפ ןרעטנוא רַאכ א ןופ טיילג

 ןופ TN ןפיוא ןעמוקרָאפ ןעגנורעייפ יד ןגעלפ רעטניוו pr "םיכלמדיירד, יד

 ןוא ןסָאלשעג ןעוועג טלָאמעד ןענעז ןטפעשעג יד .עטרַאװ רענעריורפראפ רעד

 וצרעד .ןעגנורעייפ יד וצ ןקוקוצ ךיז טגעלפ טָאטש ןופ ody רעטאווירפ רעד

 ,רעטסעקרָא ןשירעטילימ א ןופ טיילגַאב ,ןָאפ-הנידמ רעד ןרעוו טכַארבעג טגעלפ

 .רעטערטרַאפ PT IWIN קינװָאקלָאּפ םעד ךרוד דַארַאּפ םעד ןעמענּפָא םייב ךיוא
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 קראמ רעסיורג רעד לודגה קושה

PRןענעז געט-"עקווּולאג , יד  PINסעינָאמערעצ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא  

 רעײטשרָאפ-עכעלרעגריב ןוא-סגנוריגער ,בר ןופ גנוקילייטאב רעד טימ ,ליש ןיא

 רעד ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא הליפת רעד ךָאנ .רערעל ערעייז טימ רעדניקדלוש ןוא

 ןסיורג ןפיוא ךיוא (רַאצ OT טיה טָאג) "ינָארכ ַאירַאצ עשזָאב , WOM רעשיסור

 ,רעטסעקרָא-קיזומ רעד ןליפש ,םלוע םעד ןלייוורַאפ וצ ידכ ,טלַאמעד טגעלפ קרַאמ

 ,רעטסײמ-עלעּפַאק ַא ךרוד טריגיריד

 -ערעטניא ןעמוקעגרַאפ DDN ןענעז ,קרַאּפ ןרַאפ עינָאלב רעד ףיוא

 .רעטסעקרַא-ןַאזינרַאג TD טיילגאב ,דרעפ ףיוא ןעגנוביא עשירעטילימ עטנַאס

 ךיוא ןגעלפ (תורבקה-תיב ןשידיי ןבענ ,קרַאּפ ןכַאנ) ,דלעפ ןבלעז ןפיוא

 ייבאד ךיז ןגעלפ ערעטלע PN טנגוי ,רעדניק .ןדַארַאּפ עשירעטילימ ןעמוקרָאפ

 ןענעז רענלעז יד תעב ,ןעגנוביא-טייר יד וצ ךיז ןקוקוצוצ ידכ ,ןעלמַאזרַאפ

 .דרעפ יד ןופ ּפָארַא ןוא ףיורא ןעגנורפשעג ּפָאלַאג ןטסלענש ןיא

 IND רעטלַא ןַא ןעוועג זיא ,רעדאמ WAI ןטימ ,רעטסיימ"עלעפַאק רעד

TDשטייד טדערעג ןרעג טָאה רע .עיסעפנָאק רעשילעגנַאווע  TNךיז טגעלפ  

LPNרעניווונייא עשידיי טימ ןטלַאהרעטנוא  PDטָאה ,טַאטש  VPNןעקנורטעג  

 ףיוא .סופ יד ףיוא ןטלאהעג םיוק ךיז תורכש TD PX (ןפנָארב) "ַאקדַאוו,

 ,ןרעפטנע רע טגעלפ ,בצמ RIN PR םייה רעד PR טגָאז רע ONT ,עגארפ רעד

INזיולב טגָאז רע  ONT PN IN WI,בייוו ןייז ןיוש טגָאז -- עקירעביא ... 
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 בור'ס ןענעז סָאװ ,רענלעז עשידיי טנידעג ךיוא JANN ןָאזינרַאג םעניא

 -מייהא ,םיטַאבעלַאב עשיטעטש דצמ ow ןופ TN ,תבש ףיוא ןרָאװעג טיירפַאב

 .תודועס יד וצ ןרָאוועג ןעמונעג

 -רעביא ןדיי רענינָאק יד ןסָאלשַאב ראפרעד ןבָאה רענלעז עשידיי יד

 PR הרות-רפס א ןביירש טזָאלעג ייז ןבָאה קעווצ םעד IS .קנעדנָא IN ןזָאלוצ

 ,רעטעוו Pw א TNA זיא'ס .דַארַאּפ א טנדרַאעגנייא רפסה"םויס םייב
 ןעוועג ןענעז ,ןעגנַאגעגכרוד זיא גוצ רעד MW ,קרַאמ-רעּפעט רעד TN TOR יד

 .רעטכייל-תבש px ןעפמַאל טלקניפעג ןבָאה רעטצנעפ יד TD ןוא ,טרינימוליא

 -ליש רעד סיואיגנעל ,םיליהת"הרבח ןופ ןעגנאגעג זיא גוצ רעכעלרעייפ רעד

ONDךרוד ןעמוקעגנָא ןוא  PISןעוועג זיא'ס ּווו ,קרַאמרעּפעט ןפיוא ןסַאגנטייז  

 שרדמה:תיב ,לוש ןופ רעדילגטימ יד ייז ןשיווצ ,םלוע רעסיורג א טלמַאזרַאפ

 ND קיזומ טימ טיילגאב ,גנַאזעג טימ קידנרישרַאמ ,תורותירפס עריא טימ

 ןעוועג זיא'ס ...סעידָאלעמ עשידיי טליפשעג PIN טָאה סָאװ ,רעטסעקרָאךןָאזינרַאג

 .טָאטש PR ןדיי יד OND בוטדםוי

 קרַאמ"רעפעט רעד

 .עשזריב ַא ומכ ,ךעלמייה ןוא ,קידעבעל ןעוועג טרָאד זיא קיטנוז ןדעי

 ןשטָאק ןופ עיצַאטס יד ןעוועג טרָאד זיא 1918 זיב 1900 רָאי םעד טניז

 : הביבס רעד ןוא ןינָאק ןשיווצ טרעקרַאפ ןבָאה ONT ,רענעגעוו ןוא סעקשזָארָאד

 -ָאסור) ווּווואלסידַאלוו ,קסמַארק ,ןישטליוו ,וועשטעלק ,לַאװכיר ,עצפולס ,ָאלָאק

 .ערעדנַא PR ווָאקשילוט ,(עציש

 ןקידיילרעד וצ ןעמוקרעהַא ָאד ןגעלפ רעלדנעה-האובת לָאצ עסיורג יד

 -טרוה יד PR ןפיוקוצנייא ךיוא יוו ,ןלימ יד ןיא םינינע עכעלטפעשעג ערעייז

 ןקידיילרעד OND ןוא ןטקודָארּפילַאינָאלָאק TX רוטקַאפונאמ TD ןטפעשעג
 .קנעב יד PR םיקסע עלעיצַאניפ

 ןפיוא רעקראפ-םירחוס JONI םעד טצונעגסיוא ןבָאה םינכדש יד ךיוא

 ןעמעוו ייב ,טָאטש PX תוחפשמ יד ןטעברַאַאב וצ טימַאב Pr ןוא קרַאמ-רעּפעט

 ןענעז קיטעט סרעדנוזאב -- םיכודיש ןָאט וצ רעדניק ןענופעג ךיז ןבָאה'ס

ONTרעקוקלעמיה,, ןעוועג " TXקינשָארעיפַאּפ , ". 

 עיצַאקינומָאק
 בור רעד .ןאבנזייא PP ןעוועג טשינ ךָאנ ןינָאק ןיא זיא טייצ רענעי וצ

 ,ןדיי ןעוועג ןענעז רעקרַאפי-רישזַאסַאּפ ןואיטרָאּפסנַארט ייב עטקיטפעשַאב

 .ערעדנַא ךיוא זייוולייט ,רעטעּפש ןוא

 עיצַאקיפיטקער רעד ןופ זיא דרעפ PN טנַאּפשעג ,רענעגעווטסַאל ךרוד
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 לעמ PIN PR‘ ,רעסעפ ענרעזייא PNR ןפנָארב ןרָאװעג טריפעג (עינלעשזַאג)

 רעד וצ עצפולס ךרוד -- תואשמ ערעדנַא ךיוא יוו ,לימ רעד ןופ -- ןיאלק ןוא

 -לַאקס ,שילַאק ךרוד ךיוא ; (ווַאקלאשטס) אווַאקלארטס עיצאטס-ןאב רעשטייד

 -סנַארט וצ ,ַאנטוק עיצַאטסיןַאב רעד וצ ךיוא ;אווַארטסָא ןייק -- עצישזרעמ

 .רעטרע ערעדנַא TR עשרַאװ ,שזדָאל ןייק ןריטרָאּפ

 טריפעג טָאה ,רעדנָאלפ לאכימ ,רענעגעוו"טסַאל ןופ רעמיטנגייא רעד

 ןינָאק ןייק -- קירוצ טרָאד ןופ ןוא דנאלשטייד ןייק אוואקלארטס ןייק ןטסַאל

 ןייק ;ןייטשנצילג טריפעג טָאה שילַאק ןייק .א .א ןענישַאמ ,ץלַאז ,ךלַאק ,ןליוק

 NOH“ קיציא ,ןיז ןוא יקסנושאבאל ,ןיז ןוא "קַאזָאק , .ןייטש ןַאמרעה -- ָאנטֹוק

 ןוא ,שזדַאל PP טריפעג ןבָאה ,אקלוב לדנעמ ןוא שופיל ,ןײטשּפַאלק ,קינווָאכ

 -טסאל -- יקסילַאק השמ רעטעפש ןוא ,ןַאמסדנַאל ךיוא .קירוצ -- שזדָאל ןופ

 ,שזדָאל ןייק -- סָאטיוא

 ,ָאנטוק ןייק ָאלָאק ,עװַאדָאלק ,ץיוועינשורקיָאלָאק רעביא ןרישזַאסַאּפ

 רעד וצ שילאק ןייק .ןוז ןוא שַאלּפ ףלָאװ טריפעג ןבָאה ,1900 ךָאנ ןוא ראפ

 ַאװַאקלַארטס PP :ןייטשנצילג טריפעג טָאה עצישזרעמלַאקס ץענערג רעשטייד

 שטיװָאטַאיװש ,יקסנישעלש ,ןאה ענאד ,ןוז ןייז טימ ןאה -- עצפולס ךרוד

 ."עיפארג ףּפָאט , ,?סעמיצ-ףּפָאט , ,(קינעּפוּפ -- ןפורעג)

 -עג טעדנירגעג זיא עצפולס-ןינָאק עסַארטיָאטױא רישזאסאפ עטשרע יד

 ןוא ,ןאלפאק JID ןעוועג זיא רעפַאש רעד ;סעלַאגעלאב עשידיי יד ךרוד ןרָאװ

 ררעטנוא עשידיידטשינ TT -- שילַאק TPP סָאטיוא-רישזאסאפ ערעטעפש יד

 ,טסניד PR ןבילבעג זיא ןאלפאק ךורב רעטנָאמרעד רעד עכלעוו ייב ,רעמענ

 PR חוויר PP טגנערבעג טינ טָאה עצפולס-ןינָאק עינילירישזַאסַאּפ יד לייוו

 ַאטיוא ONT .טיירפעג גנַאל טשינ טימרעד Pr ןבָאה רעמענרעטנוא עשידיי יד

 NBD“ יד .סגעוורעטנוא ןבילבעג ןעייטש UPN רעייז PX טריסרוק קידכעבענ טָאה

 יד ONT ראפרעד ,ָאטיוא ONT ןפוטש ןפלעה TIN ןגייטשסיוא טזומעג JIN ןרישזאס

 ."סוגינ, ןעמָאנ םעד ןעמוקאב ןישַאמ

 "נגעק "סוגינ, םעד ןענעז ,עיצאטס רעד וצ ָאטיוא PD ןעמוקנָא ןרַאפ

 רעד יו ענעצס רעד טימ טלייוועג PT PR עקירעגיינ ןוא רעדניק ןפָאלעג

 .דרעפ TNT רעדָא ,ןשטנעמ יד ךרוד ןרָאװעג טפוטשעג זיא "סוגינ,

 ירטסודניא

 -נוא עשידיי ךרוד ןרָאװעג ןפאשעג בור PR זיא ןינָאק PR ירטסודניא יד

 -סקע םעד INT ןעוועג זיא (קירבַאפ-ןפנָארב) עיצַאקיפיטקער יד .רעמענרעט

DONSטנַאקַאב  PNץענערג רעד רעביא ךיוא ןליופ ץנַאג . 

 ,ןאמדלַאוו PRO ןעוועג זיא ןזעוו-יוב ןופ רעמענרעטנוא Wow רעד
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 -ןפנארב רעד PR ןעוועג זיא רעכלעוו ,עקשטנָאמ בקעי ןופ םעדייא רעד

 -עגניירַא ןעגנומענרעטנוא youn יד בילוצ זיא ןַאמדלַאוו ריאמ .עשזנַארב

 DR ןרָאװעג קנארק רע זיא םעד בילוצ .ןטייקירעווש עלעיסנַאניפ ןיא ןעמוק

 ןעוועג ךישממ לעגָאפליּפש לארשי םעדייא ןייז טָאה םעדכָאנ .ןברָאטשעג

 ןוא ןועמש רעדורב ןייז טימ טָאה לעגָאפליּפש לארשי .ןעגנומענרעטנוא יד

 ךיוא יוו ,קָאטש 3 לימ רעסיורג רעד וצ טיובעגוצ ,ןאמדלַאװ ןַאמייה רעגַָאווש

 .םינינב (רענעקורט-האובת) אליס px רעלכייּפש-האובת ןסיורג א

 ןענופעג רעניווונייא OXY עסיורג א טָאה גנומענרעטנוא רעד ייב

 -עלַאב ,ןטסינישאמ ,רענלימ ,טיילכאפ ,עטמַאַאב ,רעטעברַא סלַא גנוקיטפעשַאב

 ןעוועג זיא עמריפ יד .ןעלקיטרַא ערעדנַא ןוא האובת pa ןטנַארעוויל ,סעלָאג

 TD ךשמ ןיא זיא תורוש יד ןופ רעביירש רעד ךיוא .טנַאקַאב טיירב PR טייוו

IN? 5רעדירב ייווצ יד .ראטערקעס ןוא רעטלַאהכוב סלַא טקיטפעשַאב ןעוועג טרָאד  

 ןעמוקעג ןוא ןלַאעדיא עשיטסינויצ ערעייז ןזיוועגסיורא ןבָאה לעגָאפליּפש

 ףוס םוצ Pan PL שרדמה-תיב PL םיחילש ןופ ןטַארעפער עשיטסינויצ יד ףיוא

 ."דנָאליינ-טלַא רעזדנוא ןבעל לָאז , ןפורעגסיוא

 ןסערגנָאק עשיטסינויצ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה לעגָאפליּפש לארשי

pxיודרָאנ סקַאמ ןוא לצרעה ר"ד טימ טפַאשטנַאקַאב טכַאמעג ײבַאד ןוא לעזַאב . 

 DN .ָאטנארעפסע ןוא שיאערבעה PIN יוו ,ןכַארּפש ערערעמ טשרעהַאב DNA רע

 "עסאקרַאפש ןוא-ייל, עשידיי יד ןדנירג םייב טקילייטאב ךיז רע טָאה 3

 ירַאנילָאּפַא TIN ןייטשברַאפ ןטאטופעד"םייס יד ףיוא העפשה ןייז ,ןינָאק ןיא

 -סגנודליב ןשיליופ ןטשרע םייב 1921 PR ןעמוקַאב וצ ןפלָאהעג טָאה זַאלגטרַאה

 ןיא עיזאנמיג רעשידיי א IND עיסעצנָאק יד יקסראמאפ-יקסוואלאקימ רעטסינימ

 ,טכער-סגנוריגער טימ ןינָאק

 DN ןטסילַאטיּפַאק עפורג א טריזינַאגרָא ךיוא טָאה לעגָאפליּפש לארשי

 .לארשי-ץרא ןיא גנולקיװטנַא רעלעירטסודניא רעד תבוטל עשרַאוו ןיא ןוא שזדָאל

 ,רוּפיכ-םוי ברע ראפ גָאט ַא ,עשרַאוו PR טעקנַאב-סגנונעגעזעג OT ףיוא

 רעטרעוו עטצעל יד תעב רע טָאה ,לארשי-ץרא PP העיסנ רעטריטקעיַארּפ רעד וצ

 .ןברָאטשעג DIN JUN ןוא קַאטַא-ץרַאה א ןעמוקַאב עדער ןייז ןופ

 ןרעוו גָאט םעד PNR םגה ןוא ,רוּפיכ-םוי ברע ןעמוקעגרַאפ זיא היוול יד

 .םָאנסיוא ןא ןרָאװעג טכַאמעג OND םעד PR INT זיא ,םידפסה ןטלַאהעג טשינ

 ר"ד רָאסעּפָארּפ ןוא IND ר"ד רָאסעּפָארּפ :ןטלַאהעג ןבָאה תושרדידפסה יד

 -רַאפמוא ןבילבעג רימ ייב זיא טניווועגייב ANT PR סָאװ היוול יד .ןַאבַאלַאב

 ר"ד ןבענ תורבקהי-תיב רעוועשרַאוו ןפיוא ןעוועג רבוק םיא טָאה ןעמ .ךעלסעג

 זיא לעגָאפליּפש לארשי רעגריב רענינָאק ןופ טיוט ןבילוצ הדיבא יד .ףָאהנעמַאז

INDגנורעטישרעד עסיורג ַא ןעוועג רענינָאק יד . 
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+ 

 יקסנישמשעל קיזייא טיובעג טָאה לימ ענרעדַאמ עטשרע יד

 טייקנדירפוצמוא סיורג טימ ןבָאה ןלימדניוו יד ןופ רעציזאב עכעלטסירק יד

 .ץנערוקנָאק רעשידיי רעד ןופ גנוייטשטנא רעד PIN טקוקעג

 ONT ,גינעה ,לימדניוו א ןופ רעמיטנגייא עשילעגנַאווע יד TD רענייא

 -שעל זַא קידנסיוו .טנערוקנָאק ןשידיי םעד ןקיטייזאב IS ןעמונעגרעטנוא ךיז

 ,דלַאװ PR ריצַאּפש ףיוא יורפ PT טימ גָאט ןדעי טייצ-רעמוז טרָאפ יקסנישט

 יורפ יד .ןסָאשרעד ןיקסנישטשעל טָאה רעכלעוו ,טסירק ַא טלָאצַאב גינעה טָאה

 ,ןגָאװ-ריצַאּפש םעד ןופ דרעפ ONT קידנריפ טנַאה ןייא טימ טָאה יקסנישטשעל

 טגנערבעג םיא ןוא IND ןטיוט PN ןטלַאהעגרעטנוא טנַאה רעטייווצ רעד טימ

PNןיירא טָאטש . 

 ,םענעסָאשרעד םענופ בורק ַא ,סאואב קעטול טימ שארב ,טיילעגנוי עשידיי

 -לָאמעד רעד ןבעגעגרעביא ON PR רעדרעמ ןופ ןרופש יד ףיוא ןעמוקעג ןענעז

 ,ןכערברַאפ PT ןרָאװעג ןזיוואב זיא טכירעג ןתעב .יײצילָאּפ רעשיסור רעקיט

 ,גנומענרעטנוא יד טריפעג רעטייוו ןבָאה יקסנישטשעל קיזייא ןופ ןיז יד

 ייווצ .לעומַאס ןוז רעטסגנוי רעד טקיטפעשַאב טימרעד ךיז טָאה ןטסיימ םוצ

 .סאפ"ןיזנעב א ןופ עיזָאלּפסקע ןא תעב ןעמוקעגמוא רע זיא ,הנותח ןייז ךָאנ רָאי

 ,רָאי ןייא ןעוועג טלַא רעטָאפ ריא ןופ טיוט םייב זיא ONT ,אשיר רעטכָאט ןייז

 .רעטומ ריא טימ לארשי ןיא טנייה טניווו

 ןוז-ןרעטסעווש ןייז ןטסיימ םוצ ןוא ,שטיווָאקציא רעגָאװש ,רעדירב ענייז

 .גנוריפ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה ןַאטַאנ

 טשינ רעמענרעטנוא עשידיי יד טָאה יקסנישטשעל ןופ גנודרָאמרעד יד

 -ליפש ךרוד ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא לימ ערעסערג א INI ןוא ;ןקָארשעגּפָא

 .עיצאקיפיטקער רעד ןופ ץַאלּפ רעייז ףיוא ןַאמדלַאװ ןוא לעגָאפ

 רעדירב יד טָאטשרָאפ רעבלעז רעד ןופ תונכש ןיא ןבָאה ,םעד ךָאנ

 .םענרַאפ ןסיורג PR ץייוו PX PNP ראפ לימ עסיורג x טיובעגפיוא יקסלַאװָאק

 .גנומענרעטנוא יד טריפעג רעטייוו ןיז ערעייז ןבָאה רעדירב ייווצ יד ןופ טיוט ןכָאנ

PNןענישאמ ענרעדַאמ טימ לימ"ףמאד א ךָאנ טריטסיזקע טָאה ןינָאק ; 

 -סנארט ןופ רעמיטנגייא רעקילָאמַא ןא ןעוועג זיא יקסנישאבאל רעמיטנגייא רעד

 .ןיז ענייז PWT ןרָאװעג טריפעג רקיעב זיא לימ יד רעבָא ,רענעגעווי-טרָאּפ

 יקסוואדנאוועל ןטסירק יד טפיוקעגפַא לימ יד TINA ץנעטסיזקע רעצרוק ַא ךָאנ

 טרָאד PR גנומענרעטנוא יד טרידיווקיל ךָאנרעד ןבָאה עכלעוו ,יקסווָאקיּווו ןוא

 .יירעלשיט עשינַאכעמ א PX קַאטרַאט א טנדרָאעגנייא

 טריפעג טָאה גייצקרעוו TN ןענישאמ עכעלטפַאשטריוודנַאל OND קירבָאפ א
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 יד ,ןריציפַא רעשעלרעייפ יד TD רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעדנַאז קעלַאס

 .רעדנַאז יטנעצניוו ןופ ןוז ,קירנעה ןעמונעגרעביא רעטעפש טָאהק ירבַאפ

 יד תעב .רעמיטנגייא ןכעלטסירק םוצ ןעגנַאגעגרעביא PANY יד זיא ךָאנרעד

 םגה ,טרירעפסַארפ ןטסיימ OW יז טָאה רעדנַאז .ס וצ טרעהעג DNA קירבַאפ

 ןבָאה ,ַאבמערַאז רעטעפש ,עזאלק .א ,דנָאמייר .ע ןטנערוקנָאק עכעלטסירק ענייז

 ,בַאטשסַאמ ןרעסערג PR ןקירבַאפ עכלעזַא טריפעג

xןענישַאמ עכעלטפַאשטריוודנַאל ןופ רעגַאל  ONTשטיווענאמאד טריפעג  

 .(אקשטנָאמ עניס ךרוד ןעמונעגרעביא טייצ רעצרוק א ףיוא)

  ONT 1903-6 TDקינלאקש יירעיורב א טריפעג סַאג רעווָארּוגַאז רעד ףיוא ;

 ןעגנַאגעגרעביא זיא יירעיורב יד ןוא דנאלסור ןייק קעווא קירוצ רעבָא זיא רע

 ןופ רעמיטנגייא ןרָאװעג רעטעפש זיא רעכלעוו ,יקסלַאווַאק טסירק רענינָאק םוצ

 .ןישַארבמָאד טוג  TM JONI-עג ןוא ןרָאװעג טמערָארַאפ רע זיא גירק-טלעוו

 םייה-רעלטעב ןיא ןברָאטש  PR.ָאלָאק

 -עיפ לואש טנדרָאעגנייא ןבָאה סעלדַאוורונש ןוא רעדנעב PD קירבאפ א

 ךורבסיוא ןבילוצ ONT PANS יד .רעטניוו PRO ןוא רוזאמ ןרהא ,קישטרַאק

 . טריטסיזקע גנַאל טשינ גירק-טלעוו ןטשרע ןופ

 .עּפַאּפ-ךַאד טריצודָארּפ ןבָאה יקצישטנעל ןוא יקסניבמָאג עמריפ יד

 ןרָאװעג ןפאשעג שטיװָאנַאמלעז ןוא יקצעדעשזּפ ךרוד זיא 1918 רָאי ןיא

 ,1929 זיב טריטסיזקע טָאה ON ,קירבַאפ-ףייז א

 -עג ַא טריפעג טָאה ,ןַאלּפַאק והילא רעטעּפש ,עקשטיר ץירָאמ עמריפ יד

 .ןרער ןוא לגיצכאד ,עיצקודָארּפ-טנעמעצ ןופ טפעש

 קעינעה טריפעג ןבָאה ןענָאפעטַאּפ TIN ןענָאפָאמַארג ןופ עיצקודָארּפ ַא

 .(ךארייב ַאנילעצ ןעוועג זיא ןירעטערקעס יד) ךארייב דוד ןוא יקסניוװָאלג

 טנַאקַאב) יקסנישטשעל עושוהי טריפעג טָאה בירטאב-דרעפ טימ ןלימלייא

 לצעג םעדייא PR דוד ןוז Pr ךרוד רעטעפש -- ("רעגעלשלייא ,wow סלַא

 טָאה יקסנישטשעל .ע ןופ לימ-האובת רעסיורג רעד ןבענ לימלייא ןא .יקסוועיִאר

 .יקסנישטשעל ץרפ טריפעג

 עשינאכעמ א טריפעג ןבָאה ץָאלק בקעי ןוא טנומגיז ןרינעשזניא יד

 ,יירעלשיט

 תורבח הקדצ

 -נגלָאפ טריטסיזקע ןינָאק PN ןבָאה עקיטפרעדַאבדטיונ ןציטשרעטנוא וצ

 : תורבח-הקדצ עקיד

 ,ףליה רעשיניצידעמ רַאפ -- םילוח רוקיב

 ןוא עקידנרעדנַאווכרוד IND — םיחרוא תוסנכה
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 .תולכ עמערָא IND תואצוה-הנותח IND -- הלכ תוסנכה

 רעטלאווראפ א טַאהעג טָאה סעיצוטיטסניא-ספליה עטנָאמרעד יד ןופ עדעי

 רעד טָאה 190475 PR ךרעב .םינינע עשיּפָארטנַאליפ יד ןריפ וצ (יאבג)

 -ספליה עטרירטנעצנַאק ַא טריזינַאגרָא טָאק השמ בשות רענינָאק רענעעזעגנָא

 -עגסיוא זיא סָאװ ,(טייקיטעטליווו) *?שטשָאננישטָארבָאד , ןעמָאנ ןרעטנוא עסַאק

 ,רעניווונייא עטלטימאב יד PNT ןדנעפש PS ןלָאצּפָא-שדוח יד ןופ ןרָאװעג ןטלַאה

 יד -- עקילַאמנייא ןוא רעניווונייא עקיטרָא יד ןעמוקַאב ןבָאה ףליה עכעלשדוח

 ,םיריוטקַאד TNT ףליה עשיניצידעמ עטסיזמוא ךיוא םעד ץוח .רערעדנַאװכורד

 DAN עקנַארק יד ןענעז ,ןלאפ עקידנגנירד תעב .ןקיײטּפַא יד PR תואופר ךיוא יוו

 רעקיטכיוו WRT רעד טימ .רעדילגטימ עקיליוויירפ ךרוד ןרָאװעג טכוזַאב

 .יקסנישזוב גילעז ןוא ץישפיל בר רעד ןעמונרַאפ ךיוא PT ןבָאה עיצקַא-ספליה

 INT“ רעד PD גנַאגרעטנוא ןזיב טריטסיזקע טָאה ?שטשָאננישטָארבָאד , רעד

 .הליהק רעשידיי רעקיט

 לַאקַאל רעשעלרעייפ ןוא רעטַאעט סָאד

 IND“ ןעגנולמאזראפ ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט יד ןענעז 1914 רָאי ןזיב

 רעגנַאל א PD ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עפָאשרעשעלרעייפ רעד PN ןעמוקעג

 ןוא ODN ןענעז'ס עכלעוו ךרוד ,ןרעיוט עסיורג 4 טימ עזימער רעטרעיומעג

 .םירישכמ עקיטיינ יד טימ רענעגעוו-רעשעלרעייפ יד ןרָאפעגניירַא

W OM VPI א ןענופעג PN PT ONT עּפָאש רעד TD רעטרַאּפ PRX 

 יו (גנַאהרָאפ) עניטרוק רעקידנכערּפשטנַא  PINיד רַאפ םירדח ערעדנוזַאב

 רעשעלרעייפ יד זיא גנולעטשרַאפ-רעטַאעט רעדעי וצ .עבָארעדרַאג ןוא ןרָאיטקַא

 טקידיילעגסיוא ןרָאוועג עזימער  PR.ךעלקנעב טימ טגרָאזַאב

 ראפ לַאקַאל ַא ןענופעג ךיז ONT עדייבעג רעד ןופ קָאטש ןטשרע ןיא

 טָאה עדייבעג רעקיזָאד רעד ןבענ .ןעגנולייוורַאפ-ץנאט TIX ןסרוקיץנַאט ,תונותח

 רעגייז א 2 ,געטיקיטנוז יד תעב וו ,םערוט-ץלֶאה רעד ןענופעג JAN ךיז

 ףיוא ןענעז'ס עכלעוו ייב ,ןעגנוביא-רעשעלרעייפ יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז ,גָאטימ

 .ןצנוק עשיטַאבַארקַא שממ ןרָאװעג ןזיוועג NT םוצ ןדנובעגוצ -- קירטש ַא

 ("ַאקצַאשזארטס אקיזומ,) עלעּפַאק-קיזומ ַא ןעוועג ךיוא זיא רעשעלרעייפ יד ייב

ONTטָאה  Prןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב טקילייטַאב  PRןטייקכעלרעייפ . 

 Px ("סעקווּויאמ,) ןגולפסיוא עכעלרעי יד ןעוועג PIN ןענעז רעלוּפָאּפ
 -קירוצ PT ןבָאה ,ענעקנירטַאב בור'ס ,עטקילייטאב יד MN ןופ ,דלַאוו רעשולסעינ

 .ןצאקרוטש-טפַאנ טימ גוצלקַאפ א ןיא טריזינַאגרָא ,טכַאנ ייב רעגייז ַא 12 טרעקעג

PXןענעז עלעּפַאק-קיזומ רעד  PINקעלאפ :רעטייפמָארט עשידיי ןעוועג  

 רעסיורג לאמרַאנמוא סנטצעל םעד .ןָאגיוו שרעה ןוא ךארייב המלש ,עפורק
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 סטכער ףיוא טלקאוועג ןייג םייב PT ןוא ףוג PT OND רעווש וצ ןעוועג זיא ּפָאק

 ןעגנַאגעג זיא רע ."ּפָאקיירד , :ןעמָאנוצ םעד ןעמוקאב רעבירעד px ,סקניל ןוא

 ..טקַאט םוצ ּפָאק םעד טיירדעג ןוא טקיופעג לופטנַאלַאט ,קיופ רעד Dom סיֹורָאפ

 ןריובעג PIN רָאי ןבלעז PR ןענעז ןינָאק PR IN ,טריסאפ טָאה קילעפוצ

 ןַא) ןייטש -- ץַאזָאק ןַאמרעה ןופ ןוז רעד :"פעק עסיורג, ייווצ ךָאנ ןרָאװעג

 .רעכאמלטיה םולש ןופ ןוז רעד ןוא (דילַאווניא

 רעטילימ םוצ ןענאטשעג רָאי ןבלעז ןיא ךעלריטאנ ןענעז יירד עלַא יד

 ןענעז POON רעשיניצידעמ רעד וצ ןעמוקעג ןענעז ייז יו לענש ױזַא ןוא

 .יירפ -- DTN טרָאד ןופ ייז

“PND OW ןּפורט-רעטַאעט עשידיי טרילָארטסַאג, DDN ןבָאה ןינָאק PX 

np למעל ינוק ייווצ יד ,אבכוכ-רב ,תימלוש טרעהעג ןבָאה רַאוטרעפער ןטסרעל 

 ןוא גנוי -- םלוע ןשיווצ ךָאנרעד ןענעז'ס ןעידָאלעמ סנעמעוו ,ןעדַאפדלָאג

 .ןעגנוזעג ןרָאװעג -- טלַא

 םארב השטווג ידוהיה יאבכה

 םארב עשטווָאג רעשעלרעייפ רעשידיי רעד
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 קידָאג טסיטרַא רעד ןענופעג PIN ךיז ןבָאה ןרעלָארטסַאג יד ןשיווצ

 רעד רעטנוא עּפורט-ןרָאטַאמַא IX ךיוא יוו ,ינדָאלָאק רעגניז רעד ,עשרַאוו ןופ

 ןייליירפ ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ קישטנָארָאה ריאמ השמ ןוא ןד ןופ גנוריפ

 ,ןּפורטירעטַאעט עשיליופ ןעמוקעג ךיוא ןענעז'ס .לעגָאפ אנא ןוא ןייטשנייוו

 ,ןדיי -- ךיוא PS ןקַאלַאּפ ךרוד ןרָאוועג טכוזאב ןענעז ןעגנולעטשרָאפ סנעמעוו

 (ןיקסנישאטס ייב) NPP א ןענופעג PT טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןראפ

 .(דאבמרַאוו) -- ריװַאלק ןוא (ךַארייב) ןילָאיװ pp גנוטיילגאב רעשילַאקיזומ טימ

 לַאקָאל PN "אכעשטוא, NPP ONT טנפעעג קישטנָארָאה טָאה רעטעפש

 .ןאלפאק השמ ןופ

 רעמ יד -- ייז ןשיווצ ,ןסרוקיץנַאט טריטסיזקע PIN ןבָאה 1914 ראפ

 ןענעז רעליש יד ,(קאדלעב .לרפ רעטעפש) יקסרעטסַאנָאמ pp ערעלוּפָאּפ

 JIN DEN PI טָאה גנוטיילגַאב-קיזומ רעד ייב .ןדיי PN ןטסירק ןופ ןענַאטשַאב

 םולב דוד רעשעלרעייפ רעשידיי רעד
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 רעכלעוו ,יקסניטסָאג עלעּפַאק-רעשעלרעייפ יד ןופ רעטסײמלּפַאק רעד טקילײטַאב

 pon טליפשעג ךיוא טָאה

 רעכַאמ"ךעלמייה

 TN עיצַאסנעס, רעד טנַאקַאב ןעוועג ןינָאק ןיא זיא גירקטלעוו ןטשרע ןרַאפ

 .קרַאמ ןסיורג ןפיוא טפעשעגנייוו PD רעמיטנגייא רעד ,רענטוק "רעכַאמכעלמייה

 רעמונ םעד טריטָאנ רעדיינש ןעמערַא ןייז ייב ONAN ךיז טָאה רע יוו םעדכָאנ

 רעמונ רעד זא ,טריפארגעלעט עשראוו ןופ רע טָאה ,לטעצ"עירעטַאל א ןופ

 ןתעב ןעמוקַאב העידי יד טָאה רעדיינש רעד .סניוועג עסיורג סָאד ןגיוצעג טָאה

 -קרעוו םעד ןרידיווקיל ןפָאלעג םייהַא לענש זיא PR ,שרדמה"תיב PR ןענעוואד

 ןעמעלַא ןופ זיא רע יוו םעדכָאנ .קיטיינ טשינ רעמ ןיוש םיא זיא סָאװ ,לעטש

 .ןרָאװעג טנאקאב סאפש סרענטוק זיא ,טרילוטַארג ןררַאוועג

INןעוועג זיא רענטוק רעבלעז רעד ןעוו לָאמ רעדנַא  PRטָאה ,ןילרעב  

 טָאה דלַאב ."ףוראב,, PT ןריפסיוא רעלטעב רענינָאק א טקרעמאב טרָאד רע

 זיא דיי רעמערַא רעבלעז רעד זַא ,בר רענינָאק ow םארגעלעט & טקישעג רע

 עכלעוו ,"הנמלא, רעד ןעוועג עידומ העידי יד טָאה בר רעד .ןברַאטשעג טרָאד

 ןוא ןעמוקעגקירוצ ןַאמ ריא זיא רעטעּפש תעב .העבש טצעזעג דלַאב ךיז טָאה

 ןסייהעג םיא יורפ יד טָאה ,גנוניווו ןייז ןופ ריט רעד ןיא טפאלקעג טכַאנ ייב

 ךַאנ טשרע .םימותי ןוא הנמלא ראפ ןטעב ןוא "ןיירַא ור ןייז, ןיא ןייגקירוצ

 ןגייצוצרעביא בייוו ןייז ןעגנולעג ריט רעד רעטנוא ןַאמ םעד זיא חוכיוו ןגנַאל ַא

 .טבעל רע זַא

 1909 גנַאגרָאי ןטורקער עפורג א
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 ןענעז ייז ןעוו טייצ רעד PX טלָאמעד ןגעלפ ןטורקער-רעטילימ יד ךיוא

 DPN ןכאמ ךעלמייה ,ןכָאוו עקינייא ףיוא ןרָאװעג טיירפאב העובש רעד ךָאנ

 ןפיוא רעטעפש ןוא שרדמה-תיב PN ןעגנערברַאפ JONI טכַאנייב לֶאמנייא .טָאטש

 ONT TX ןסַאג יד רעביא טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ,ייט ןעקנירט קרַאמ-רעּפעט

 טגעלפעג PT“ ןבָאה ןטורקער עשיליופ יד .ןטפעשעג יד ןופ ןדליש יד טשיוטעגסיוא

 .ןדיי ןגָאלש טימ טלייווראפ PONT Pr ןוא ןעקנירטנָא

 ןיזָאגָאר
 ןַא טימ ,דנאלשטייד ןעוועג ןיוש זיא וצ-ברעמ םוצ רעטעמַאליק קיצנַאװצ

 עצפולס .ןטײקכעלמעװקַאב ןוא ןסאג עטריטלַאפסַא טימ ,ןבעל רעגייטש ןרעדנא

 TS דנַאלסור -- סעיצַאזיליוויצ ייווצ ןשיווצ טקנופ-ץענערג רעד ןעוועג זיא

 .דנאלשטייד

 טכַארברַאפ רָאי יירד ךיא ax גירקטלעוו ןטשרע ןראפ טייצ רענעי וצ

prסָאװ ,ץניווַארפ רענזיופ ,ןזַאגָאר לטעטש  ONTטרעהעג טלָאמעד  ISשטייד - 

 ןדעי .עגָאגַאניס עלופטכַארּפ א ןעוועג טרָאד זיא ,ןינָאק יו רענעלק םגה .דנַאל

nowןַא ןעוועג ךיוא טרָאד זיא'ס .טנוואדעג טרָאד ןעמ טָאה םיבוט"םוי ןוא  

 ןטבילַאב ןופ השרד יד טרעהעג ןעמ טָאה שדוח PR לֶאמנייא .ןעיורפ IND לייטפָא

 דנַאלשטייד PD רעניבאררעביוא ןופ ןוז רעד .ךאברעווא קחצי ר"ד רעניבַאר

 .(טאטשרעבלַאה ןיא)

 ןעמַארנָאּפ יד TD ןעגנַאלקּפָא

 קינייוו לטעטש ןיא ךָאנ ןעמ טָאה טרעדנוהרָאי םעד ןופ בייהנַא ןיא

 -תיב PR גנוטייצ א ןעשודנָאלבראפ טגעלפ לָאמ וצ לָאמ ןופ .עסערפ טנעיילעג

 גנילירפ PR .סעיינ יד ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא'ס ּוװ ןופ .ליש ןיא רעדָא שרדמה

 PR םָארגָאּפ םעד ןגעוו ןעוועג עסערפ רעד ןופ תועידיזטפיוה יד ןענעז 2

 ףיוא קערש א ןפרָאװעגנָא ONT ,ןאוועשורק Jon רעקיטלָאמעד רעד .וועינישיק

 תועידי עקירעיורט יד ןָא ךיוא ןעמוק רָאי ןבלעז ןיא .לטעטש ןיא ןדיי יד

 יד ןליפ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה רעטלוב ,(1903) לעמָאה ןיא םָארגָאּפ ןגעוו

 ליצ ןטימ םיטילפ טרעדנַאװעגכרודַא ןבָאה ןינָאק ךרוד תעב ,גנומיטשיסָארגָאּפ

 בצמ ןקירעיורט םעד קידנעעז .דנאלשטייד PP ץענערג יד ןגירקרעבירַא ךיז

 ,שזַאגַאב ןעמערַא רעייז טימ ,רעדניק עניילק טימ ךיוא בור'ס ,עזָאלמייה יד ןופ

 ND“ וצ ידכ ,ןטנעמוקָאד טימ ןפלעה וצ ייז טימַאב Pr טפָא אד ןעמ טאה

 .דנודענ רעייז ןרעטכייל

 ,םיטילפ עשידיי 1200 יד ןופ ליפ לטעטש ןיא ןָא ןעמוק 1910 רָאי ןיא

 .וועיק טָאטש רעד ןופ ןבירטראפ ןרָאװעג ןענעז עכלעוו
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 עשיטילָאּפ יד ןוא גירק רעשינַאּפַאיײ-שיסור רעד

 1904°5 רָאי ןיא ןשינעעשעג

 -עגסיוא דנַאל ןיא ןשינעעשעג עקיטכיוו יד בילוצ ןרעוו טייצ רעד ןיא

DENSןעגנוטייצ יד , ONעסיורג א .ןעגנוקיטעפשרַאפ טימ ןעמוק בגַא ןגעלפ  

 -סינימ ןשיטימעסיטנַא םעד ףיוא טַאטנעטַא רעד ןעוועג טלָאמעד זיא עיצאסנעס

 טסוגיוא ןיא ןעוועג ןענעז סעיינ עקיטכיוו ערעדנַא .1904 רָאי ןיא עוועלפ רעט

ppטסעפינַאמ רעד .רָאי ןבלעז  TDטרובעג םעד בילוצ ,יילָאקינ רַאצ  MD 

 ןפַארגַארַאּפ עקיטסניג ןעוועג ךיוא טרָאד ןענעז ןרעדנַא ןשיווצ .ץנירפניורק

 עסיוועג ,גנודליבלוש ןוא טכערניווו סָאד ןרעטיירבסיוא ןגעוו .ב .צ ,ןדיי ראפ

 .ןפָארטש ענעדישרַאפ TD עיטסענמַא TPR רעקימעדַאקַא רַאפ סעיגעליווירפ

 ןפיוא טאטנעטַא רעד ןוא גירק רעשינַאּפאי רעד ,עיצולָאװער עשיסור יד

 DR טליפעגּפָא ןעמ טָאה ,1905 רָאי PR ,שטיװָארדנַאסקעלַא ייגרעס טסיפ"סיורג

 "םידדצ, ןפאשעג דלַאב PT ןבָאה טעטש"ץניווארפ ערעדנַא PR יוו .ןינָאק

 SND“ טָאה סָאװ ,רעליה השמ .עיצַאטנעירָא רעשינַאפאי רעדָא רעשיסור ַא טימ

 TIN ,ןיקטאּפארוק לַארענעג ןפורעג טלָאמעד ןעמ טָאה ,דצ ןשיסור םעד ןטערט

 .ַא .א יגאט ,יגאנ ,ןלַארענעג עשינַאּפַאי יד ןופ ןעמענ יד טימ ,דצ ןרעדנַא םעד

 TIN המחלמ יד טָאה ,רענַאּפַאי יד וצ רוטרַא-טרָאּפ גנוטסעפ יד ןבעגפַא טימ

PRעקצַאשזַארטס, יד .טרעהעגפיוא ןינָאק  “VERYסלא טנידעג טָאה סָאװ  

 .ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ AND ןרָאװעג טצונַאב ךיוא טייצ רעד ןיא זיא ,לַאז-רעטַאעט

 טסעפינַאמ ןבילוצ ןעמוקעגרָאפ טרָאד ךיוא זיא גנולמַאזרַאפסקלָאפ ַאזַא

 עימָאנָאטיוא ןא ןעמוקַאב טָאה ןליופ רעכלעוו טיול ,גנוריגער רעשיסור רעד ןופ

 IND“ טַאקָאװדַא רעד ןעוועג זיא רענדער רעד .םישזער ןיא ןעגנורעדנע ןוא

 "אמוד ינעווטסראדוסאג, רעד ןופ טַאטופעד רעטעפש ,שילאק ןופ יקסוועשט

 ,(טנעמַאלרַאּפ)

 ןרָאװעג טנדרַאעגנייא זיא שינעעשעג רעקיזָאד רעד טימ תוכייש ןיא

 -נַאװע ןוא ןדיי ,ןקילָאטַאק mp גנוקילייטאב רעד טימ גנורעייפ עסיורג ַא

 -- טרָאד ןופ ,עכריק רעשילעגנַאווע רעד ןיא PUN טשרעצ זיא גוצ רעד .רעילעג

PRעכריק רעשילָאטַאק רעד  PRרעד ןיא -- טצעלוצ  orn owןעוועג זיא  

 .טרינימוליא ךעלרעייפ

pxןטסילַאיצָאס יד דצמ קרַאמירעּפעט ןפיוא זיא טייצ רעבלעזרעד  

 טדערעג ןבָאה'ס רעכלעוו NVA ,עיצאטסעפינַאמ-סגנוריגערדיטנַא IN ןעמוקעגרַאּפ
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 -אטיוא IN ןעוועג זיא -- טסידנוב א סקַאז םהרבא .סקַאז םהרבא ןוא ןיוועל .מ

 טריצנונעד ןרָאװעג ןענעז רענדער יד .טנַאלַאט ןשירָאטַארָא IN טימ טקַאדיד

 עטכוזעג יד רעבָא ,ןטנעגַא-םייהעג עשיסור עקידנזעװנָא םלוע ןשיווצ יד ךרוד

 .ןרָאװעג םלענ סנטייצַאב ןענעז

 טבעלקעגסיוא טָאטש PN ןענעז טסעפינַאמ םעד INI גָאט ןטייווצ ןפיוא

 ןזייוואב ןסַאג יד ףיוא .דנאל PX דנַאטשוצ-סגירק ןגעוו ןעגנוכַאמטנַאקַאב ןרָאװעג

 ןקרעמאב ייז ןעוו סעקייגַאנ טימ ןגָאלש עכלעוו ,ןלָארטאפ-רעטילימ ,רעטייר ךיז

 ,ןעמַאזוצ ןָאזרעּפ 3 רעדָא 2 ןליפַא

 -רעסַאוו ,רערעקנסַאג יוו ,ןטסירק לייט א JANA המוהמ רעקיזָאד רעד תעב

 ,טפאשרעה רעשיליופ וצ ןעמוק OWN טעוו'ס ןעוו זַא ,טכַארטעג .ַא .א רעגערט

 .ןגעמראפ רעייז טימ ןלייט PT ןוא ןביירטרַאפ רעניווונייא עשידיי יד ןעמ טעוו

 רעד זיא ,ןשינעעשעג עשיטילָאּפ עקיטלָאמעד יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 -מוא IN ןעוועג זיא ONT .ןַאזַאק TP טריפעגסורַא ןרָאװעג ןינָאק PR ןָאזינרַאג

 דאק טנזיוט .רעניווונייא עדנזעוונָא PINT עלַא IRD גנוניישרעד עכעלסעגראפ

 םַאזגנַאל ךיז ןבָאה ,רעטסעקרַא םענופ טיילגאב ,דרעפ יד ףיוא ןטסירעלַאוו

 יוזא ,םלוע IX טיילגאב ייז טָאה ,ןטייז עדייב ןופ ןוא -- ייז ךָאנ .ןגיווואב

 .דילאווניא TW ,ןירוקאק רעציפָא PR רָאנ זיא ןבילבעג .גוצ-רעיורט ַא ייב יו

 ,עווקרעצ עטיובעגפיוא-יינ יד PIN יוו ,שזַאטנעמצ רענוואלסָאווארפ רעד ןוא

 ,גנוריגער רעשיליופ רעד TNT ןרָאװעג טרילָאמעד רעטעפש זיא סָאװ

 יד טרענעלקרַאפ Pr טָאה ,רעטילימ ןשיסור PD עיצַאוקַאווע רעד טימ

oxyגנורעקלעפאב רעד ןופ  PRטסנידרַאפ יד  PRסע טָאה סרעדנוזאב ,רחסמ  

 .רעקרעווטנאה עשידיי יד ןפָארטעג

 לָאמ וצ לָאמ ןופ ךָאנ ןבָאה טייצ רעקידרעטעפש רעד ןופ ךשמ ןיא

 .רעטילימ שיסור ןפורג עניילק טרינָאיצַאטס

 ןופ ןענַאטשַאב טלָאמעד זיא לטעטש ןיא טכַאמ עליוויצ עשיסור יד

 וועיִאלַאקינ -- קינלַאשטַאנ-עירעמרַאדנַאשז ,(ָאקנערַאטוט) קינלאשטַאנ"טַאיווָאּפ

 ,(סור ַא) קינלַאשטַאניזיצקַא ,(ןיראמאס װָאינסַאװק סור (WT רעטכירסנדירפ

 רע זיא -- לדרעב א טימ ןעזסיוא ןייז בילוצ ,קַאילָאּפ ַא) רעטסיימרעגריב

 .("תבש טוג,, ןרָאװעג ןפורעג

 גירקיטלעוו רעטשרע רעד

 יד ןענערברַאּפ ,1914 גירקיטלעוו ןטשרע MD ךורבסיוא RI שדוח ַא
 רעװָאקרַאשט יד ךיוא יוו ,עטרַאװ רעד רעביא קירביץלָאה רענינָאק יד ןסוו
 ןכָאנ .ןטייווצ ןופ לייטדטָאטש PR טרילָאזיא ןרָאװעג זיא םעד בילוצ .קירב

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא PSR יד PN ןטמַא-סגנוריגער עשיסור יד ןזָאלרַאפ
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 ץילימ יד .(דנַאטש) סאלק pr עיגילער ןופ דישרעטנוא ןָא ץילימ-רעגריב ַא

 .טכַאנייב טרילָארטַאּפ רקיעב PR ,רעדנעבמערָא youu ןגָארטעג טָאה

 רעד PD בייהנָא םייב ןוא ןקַאזָאק רענָאד לָאצ עניילק ַא ןעמוקעגנָא זיא'ס

 .ןעגנוצנאשרַאפ טכַאמעג קירב-עטרַאװ רעטנערבעגּפָא

 יד טימ ןעיירעסיש טרעהעג ןטייוו ןופ Pr ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 םלענ טפאשנאמ"עשירעטילימ יד זיא טייצ רעצרוק א ךָאנ ןוא ,ןלורטאפ עשטייד

 .ןשטייד ןעוועג PI ןענעז ןינָאק ןופ הביבס רעד ןיא .ןרַאוועג

 ,ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ PR ףיולעג א ןוא קינַאּפ א ןענַאטשטנַא זיא'ס

 דאק טשינ PR רעטילימ עשטייד ONT ןזיוואב ןיוש Pr טָאה םוטעמוא רעבָא

 ןעמוק טָאטש PR .טרעקעגקירוצ םיטילפ יד Pr ןבָאה ,ןרעדנַאוו רעטייוו קידנענ

 ןשטייד OFT TNT זיא סָאװ ,שילאק טָאטש-ץענערג רעד ןופ םיטילפ טפאהנסַאמ

 .ןרָאוועג טרעטשעצ TX טרידרַאבמָאב קידתוירזכַא רעקסיורפ קינווָאקלופ

 יד ןעמונעגפיוא ךעלרעדירב ןבָאה ןינָאק ןופ רעניווונייא עשידיי יד

 דיי רעכלעוו זַא ,ןליופאב טָאה ,ל"צז ץישפיל בר רעד .םיטילפ רעשילאק

ONTםיטילפ יד ןריפרעבירַא ןפלעה ,תבש ןיא וליפַא לָאז ,ןגָאוו ןוא דרעפ טָאה  

 .ןינָאק ןייק

 עשרַאװ ןייק ןעגנולײטּפָא םערוטשידנַאל עשטייד עקידנרישרַאמכרוד יד

 .לטעטש ןיא גנַאל טשינ רעבָא ןביילב ייז .דנַאטשרעדיװ IX ןינָאק ןצעזַאב

 יד ןוא ןסיוטשעגקירוצ רעטילימ ןשיסור םעד TNT ייז ןרעוו עשרַאוו רַאפ

 ןסיורג AN “PT ןקוקוצוצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה רעניווונייא רענינָאק

 .שינעלייא PR קירוצ ךיז ןעיצ ןעגנולייטפָא םערוטשידנַאל עשטייד יד יוו ,קרַאמ

 טרעוו סָאװ ,ײמרַא עשיסור יד ךיז טזייוואב ןפיולטנַא רעייז ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 .רעניווונייא עכעלטסירק יד ךרוד בור'ס ,רעזייה יד ןופ ןוא ןסאג יד ןיא טסירגַאב

 -עד רעניווונייא רעשילעגנַאווע ןא ONT שרַאמנײרַא ןשיסור םעד תעב

 DD שרַאמנײרַא םייב ONT רע זַא ,קרַאטש לעינאד רעילעגנַאווע םעד טריצנונ

 ,ןופרעד טַאטלוזער ןיא ןוא .ןטנעמוקָאד עשיטעטש ןבעגעגרעביא רעטילימ ןשטייד

 .ןעגנעה ךרוד טיוט םוצ ןרָאװעג טפשמראפ ןסור יד ךרוד רע זיא

 עיינ א ןעיוב ייז ,ןינָאק PR רעדיוו ןשטייד יד ןענעז 1914 רעבמעווַאנ ףוס

 TN רוטנאדנעמַאק עשטייד א טלעטשעגנייא טרעוו'ס .עטרַאוו רעד רעביא קירב

 טרינימָאנ טרעוו רעטסיימרעגריב סלַא .ךיז טריזילַאמרָאנ ןבעל סָאד .טַארדנַאל

 ONT -- רעגיצנַאד דרַאנרעב ,טפעשעגנייוו א PD רעמיטנגייא רעשידיי רעד

 יד .ןינב ןכעלרעה םענרעדָאמ א PR טיובעגרעביא טרעוו טַארטסיגַאמ עטלַא

 טיובעגסיוא טרעוו Mow םעד ףיוא ןוא טרידיווקיל טרעוו עּפָאש עקצַאשזַארטס

 יד ןופ ךיורבעג PRD עינילןאב א טיובעגסיוא טרעוו'ס ,עינווארטקעלע ןַא

 סעיצַארעּפָא יד טקידיילרעד רעמַאקסלדנַאה עשטייד עטרילבַאטע יד .רעניווונייא
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 ךיורבעג םעד ןקידיילרעד טשרע ןזומ ןלימ יד ,טרָאּפסקע ןוא טרָאּפמיא ןופ

 .טָאטש ןיא רעטילימ ןוא רעניווונייא יד ראפ

 .ןדלעה עשטייד ןופ ןעמענ יד טימ ןדליש ןעמוקַאב ןסאג יד

 1918 רעפמעווַאנ ןיא ןינָאק PS גָאט רעשירַאטסיה רעד

 גנורעקלעפַאב יד טלמַאזרַאפ ,ןקז א ,ץלוש ףעשיזיירק רעשטייד רעד
 NON PR“ טַארדנַאל םוצ גנַאגנייא םייב טניישרעד רע .קרַאמ ןסיורג ןפיוא

 ,עיצַארַאלקעד ַא ANP טנעייל ןוא (םיא ןבענ עטמַאַאב יד ױזַא (PIN םרָאפינוא

 סלַא טרעלקרעד ןליופ טרעוו רעטייווצ רעד טלעהליוו רעזייק ןופ ןעמָאנ ןיא זַא

 .הנידמ עקיגנעהּפָאמוא

 רעבמעווָאנ ןט10 םעד עשרַאוו PP יקסדוסליפ ףעזוי ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ

 -רעטילימ עשטייד יד ןופ ןטשער יד ןופ גנונפָאווטנַא יד ןביוהעגנַא PT טָאה 8

 שיליופ) .ו .א .5 יד לענש טלָאמעד ךיז טעדנירג ןינָאק ןיא .ןעגנולייטפָא

 ןצעזאב ןוא רעטילימ שטייד דנאטשרעדיוו ןָא ןענעּפָאװטנַא עכלעוו ,(רעטילימ

 .םינינב עלַאּפיצינומ יד ןוא עשירעטילימ יד

 עשטייד עקירעהזיב עּפורג עסיורג א Pr טלמַאזרַאפ קרַאמ ןסיורג ןפיוא

 ןופ רעליש יד .םייהַא קירוצ געוו ןפיוא Pr ןריאוקַאװע וצ רעלטפַאשטריוו

 ןיוש .קזוח טימ ןשטייד יד ןופ ןעגנוטיירגוצ יד ןריוורעסבָא עיזַאנמיג ןשיליופ

 .רעליש 8 ןסישרעד PR םוא ןשטייד יד ךיז ןעיירד ,געוו ןיא קידנעייז

 ןקיטייזאב עכלעוו ,ןקַאלָאּפ יד ךרוד ןעמונעגרעביא לענש ןרעוו ןטמַא יד

 .ןטפירשפיוא עשטייד עלַא

 ןעוועג ןענעז תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא

 ,(טפעשעג-ןבראפ) ץישפיל המלש ,יקסנישַאלַאשזד ךורב :רענעמטַאר עשידיי

 םהרבא ,ַאקשטנָאמ (ןָאעל) יול ,גרעבנעוועל .ד .מ ,ןַאלּפַאק השמ ,עזוארק בייל

 שַאילע ,רעטניוו םייח ,יקסווָאקטיוו לדנעמ ,טסריפ לדנעמ ,רעטניוו ריאמ ,עקשטיר

 .סוטאעב גילעז PR סוטאעב Aw ,(טסיטנעד) ןַאמיונ .ש ,ןָאזערוס

 -רעד ןרָאװעג ןינָאק זיא ,ןליופ וצ טיבעג רענזיופ סָאד ןלייטוצ ןבילוצ

 רעד וצ טרעהעג רעירפ טָאה סָאוו ,ןינָאק .ץענערג רעשטייד רעד ןופ טרעטייוו

 .עווטזדּווועיָאוו רענזיופ רעד וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא ,עווטזדווועיאוו רעשזדָאל

 ןופ רענלעז עשיליופ עשיטימעסיטנַא טריסארג טלָאמעד ןבָאה ןליופ ןיא

 ןלַאפאב ןגעלפ ייז ,("סעקישטנַאנזָאּפ, TX "סעקישטרעלַאה,) רעלַאה לארענעג

 רעד ףיוא קינַאּפ א ןפרָאװעגנָא טָאה סָאװ ,דרעב יד ןדיינש ןוא ןגָאלש ,ןדיי

 עשידיי יד ףיוא טקריוועגסיוא טכעלש ךיוא ךיז ןוא ,גנורעקלעפאב רעשידיי

 .ןרעוו וצ ןלַאפאב קערש רעד בילוצ ,רעלדנעהיגרָאט סרעדנוזאב ,ןטפעשעג

 .ןינָאק ןטימעגסיוא טשינ ךיוא טָאה בצמ רעכעלנייפ רעקיזָאד רעד
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 עס ע ר פ

 ןבוטש עשידיי בור PR טציא TWN ,טייצ רעשירַאצ רעד ןיא יוו שרעדנַא

 טפעשעג ןופ ןירעמיטנגייא יד ,דלעפיינ יורפ יד .ןעגנוטייצ טפיוקעג ןוא טרינָאבַא

 ךעלגעט ןלעטש ,סעדאה םעדייא PR רעטעפש PR ,ןלַאירעטַאמ-ביירש ןופ

 ,"יקסוואשראוו רעירוק, :טנעיילעג ןרעוו'ס .ןעגנוניווו יד PX ןעגנוטייצ יד וצ

UNI,טנייה, ןוא ,ךארפש רעשיליופ רעד ןיא -- ,"דנָאלגעשפ שַאנ, ,"רעירוק ", 

 ןעגנערב עכלעוו ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא -- ?גנוטייצסקלָאפ , ןוא ?טנעמָאמ,

 .דנאלשטייד PR טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ןגעוו העידי עכעלמייהמוא יד

 IN PIR PT WMD רימ PR PWT טרעוו ןדיי עשיליופ יד ןופ עגַאל יד

 -ראפ טסייג רעשירעלטיה רעד .םישזער ןשיצאנ ןופ םיטילפ עטגלַאפרַאפ טימ

 ןטמַא עשיכולמ PR גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד ףיוא PIN ךיג pr טיירפש

 גנירעג ןרָאטסינימ עשיצַאנ ענעדאלעגנייא גנוריגער רעשיליופ רעד ךרוד תעב

 עקינייא ףיוא ןעזעג ךיוא ייז ןרעוו ןליופ PNR TA ףיוא ןרָאפ סלעבעג ןוא

 ןייק ןרישזַאסַאּפ רענינָאק עשידיי .ןינָאק ןיא עיצַאטסנַאב רעד ףיוא ןטונימ

 -אסאפ עשיצַאנ TID גנוגעוואב רעסיורג רעד ןגעוו ןלייצרעד ןזיופ ןוא עשראוו

 לסיב א ןייטשרַאפ עכלעוו ,ןרישזַאסַאּפ עשיליופ יד .ןענאב עשיליופ יד ןיא ןרישז

 .ןדיי ןגעק טצעהעג יירפ ןרעוו ,שטייד

 יקסדופליפ ףעזוי לאשראמ ךָאנ גנורעייפ-רעיורט

 ןיא טרעוו ,1935 יַאמ ןט12 םעד ,יקסדוסליפ לַאשֹרַאמ ןופ טיוט ןכָאנ

 ןפיוא Pr“ ןעלמאזראפ ןסַאמ עסיורג .גנורעייפ-רעיורט א טנדרָאעגנייא ןינָאק

 ןפורג .ענמורט עשילַאבמיס א טרירטסנָאמעד ןרָאװעג זיא'ס ּוװ קרַאמ ןסיורג

 TD טױט םעד ןרעיודַאב ,גוצרעיורט םעד ןיא רעמענלייטנָא ,רעגריב עשידיי

 -רעד טרעוו םזאיזוטנע טימ .ןליופ ןיא עיטַארקָאמעד רעד ןופ רעצישַאב םעד

 ןגעוו דובכ ןייז וצ זיא'ס TN ,ןינָאק PR ךוזאב ןייז ןופ גָאט רעד טנָאמ

 רעשיליוטאק רעד ןשיווצ דלעפ PNR PMY רעסיורג רעד ןרָאװעג ןבָארגעגנייא

 TD קנעדנָא םעד ןרעַאב וצ ,ָאלָאק ןייק גנוטכיר רעד ןיא ,ײסָאש םעד PR עכריק

 )1863 רָאי (PR אביראט חלג

 )1935( לארשיל תמיק ןרק ןופ רַאזַאב

PXןעקנעדעג 1935 רַאונַאי בייהנָא  PN PTעטנַאזָאּפמיא ייווצ ןינָאק  

 ןופ עדייבעג רעד ןיא ל"קק ראפ רַאזַאב ַא ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד זיא'ס .ןכָאװ

 -דָאפ-"ָאציװ, רעד ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא ,עיזאנמיג רעשידיי רענעזעוועג רעד

 גנוקילײטַאב רעד טימ LX .א אקשטנָאמ ַאזָאר ,יקסנישטשעל אזָאר ןירעייטש
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 רעד תבוטל גנובעלפיוא ws טריסלופ טָאה טייצ רעד תעב .טנגוי רעד ןופ

 -טנַאה -- ןטַאנָאּפסקע ןרָאװעג טלמַאזעג ןענעז'ס .לארשי-ץרא pp הילע

 עירעטָאל יד .ןטפעשעג ןוא ןעגנוניווו ןופ ןכַאז ענעדיישרַאפ ןופ ןעגנוטעברַאסיוא

 עטקילייטַאב TN רעכוזַאב ןופ ץנעווקערפ יד טנידַאב טפַאהרעטסומ ןרָאװעג זיא

 -- ,ץנעט ,גנולייוורַאפ ,קיזומ ןעוועג זיא ןטנווָא יד PNR .סיורג רעייז ןעוועג זיא

 .טכַארברַאפ טוג רעייז טָאה םלוע רעד .טעפוב JOM ןוא ןשיט עטריוורעס ייב

PN ONTףוס ןשיגַארט ןרַאפ ןעמוקעגרַאפ . 

 וואקראשט PSR תורבקה-תיב ןטלַא mp עיצאדיווקיל

 עטצעל יד PR וו ,ווָאקרַאשט גרַאב ןפיוא תורבקה-תיב רעטלַא רעד

 .טרידיווקיל ןרָאװעג זיא ,ןעוועג רבוק טשינ טרָאד רעמ ןעמ טָאה רָאי טרעדנוה

 זיא סָאװ ,דרעילזיק ןעוועג גרַאב ןרעטנוא זיא ןזיוועגסיורַא Pr טָאה'ס יו

 TANT ONT ןבָאה רעריפדמַאז יד .ןשימ טנעמעצ PSX ןקעווצ-יוב ראפ לופטרעוו

 טגיילראפ עטסָארַאטס רעד אד טָאה רעטעפש .םינינב ןעיוב וצ טרעווילעג

 יד ךיז ןבָאה ,דמַאז ןופ ןבָארגסיוא םעד בילוצ .קירבַאפ ריצודָארּפ-טנעמעצ ַא

 ןיא ,טרינעוורעטניא טָאה הליהק עשידיי יד .טזָאלעגּפָארַא ןטעלעקס px תובצמ

 וצ ידכ .גנוקידעשטנַא טגָאזעגוצ עטסָארַאטס רעד טָאה ןופרעד טַאטלוזער

 ןרָאװעג טריפעגרעביא תובצמ יד ןוא ןטעלעקס יד ןענעז ,םשה לוליח א ןדיימרַאפ

 גנורעקלעפאב עשידיי יד סָאוו בילוצ .קרַאּפ ןבענ תורבקה"תיב םעיינ ןפיוא

 .טריטסעטָארּפ קרַאטש טָאה

Pwל"צז ץישפיל ברה ןופ גנוניוו רעד ןיא גנוציז רעשימרוטש ַא , 

 טימ ןייז ךישממ לָאז ןעמ זא ,טרעלקרעד רעטרעוו עפרַאש טימ בר רעד טָאה

 טלעוו רענעי ףיוא ןעוו, :קידנבעגוצ ,ןטעלעקס יד ןריפרעביא םייב טעברַא רעד

 ןיא זַא ,ןרעלקרעד ריא טלָאז ,הריבע סלַא ןפרָאװעגרָאפ ןרעוו ONT ךייא טעוו

 ןוא ןסיוועג ןייז ףיוא סע טמענ רע ןוא ,ץישפיל ברה ןעוועג זיא טייצ רעד

 .טקיוראב םלוע רעד Pr טָאה םעדכָאנ .המשנ

 עסייוו PR WH PR לָאמ ייווצ ןרָאװעג ןענעז Mase יד Px ןטעלעקס יד

 ןוא תורבקה-תיב םעיינ JAR טריפעגרעביא היוול א יו םערָאפ ןיא ,טנווייל

 .דובכ ןרָאװעג ןבעגעגּפָא רעדיוו ייז זיא'ס WW ,רבק-ןסַאמ א PR ןרָאוועג רבוק

 ןוא אשידק-הרבח רעד ןופ רעדילגטימ ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז הלגע רעד ךָאנ

 .רעניווונייא עשידיי

 YX“ םעד תעב ןענעז ,ןעגנַאגעגכרודַא זיא היוול יד ּווו ןסַאג יד ךרוד

 תורבקה-תיב רעטלַא רעד ,ןטפעשעג עכעלטסירק ןוא עשידיי יד ןרָאװעג ןסָאלש

PXןעמונעגרעביא ןרָאװעג זיא ווָאקרַאשט  TDָאװטסָארַאטס רעד , TNראפרעד  

 ןדָאב םעד ידכ .קרַאּפ ןבענ .תורבקה-תיב םעיינ ןשינכש םוצ ןדָאב ןבעגעגוצ
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 יד .דרע רעטעמ ייווצ רעביא INI ןטישוצפיורא ןעוועג קיטיינ זיא ןצונַאב וצ

 יד ןבָאה אקשטנָאמ יול ןוא עזוארק .ל ,ןאלפאק השמ עטריגעלעד-הליהק

 .טקידנעַאפ עיצקַאזנַארט

 דלעפ עקיגרַאב ONT עיציזָאּפסיד רעד וצ טלעטשעג טָאה ָאװטסָארַאטס יד

 ,סענָאגַאװו עניילק טימ עיניל"ןַאב ַא טגיילעג טרָאד PR PWIND ףרַאד ןבענ

 םוטנַאװק עקיטיינ ONT טנדַאלעגפיוא דרעפ IN ןבָאה רעטעברַא יד זַא יוזא

 טָאה ןיולסטעברַא םעד .תורבקה-תיב םעיינ םוצ טריפעגרעביא סע TN דמַאז

 .הליהק עשידיי יד טלָאצַאב

 YA" ַא טימ ןעמונעגמורַא ןעוועג זיא תורבקה-תיב םעיינ ןופ now רעד

 בילוצ .טרעכיזרַאפ ןרָאװעג םירבק יד ןענעז טימרעד ןוא ,ןַאקרַאּפ ןטרעיומ

 ןעוועג טסברַאה PR ןוא גנילירפ PR זיא ,תורבקה-תיב םוצ געוו ןקידמַאז םעד

 .ןעמוקוצ וצ PAX רעווש

 PR ַאקשטנַאמ .ל עפענ ןייז ןענעז ,אקשטנָאמ עניס Po האווצ א טיול

 א געוו ןקידמַאז ןפיוא ןגייל וצ ןרָאװעג טקיטכעמלופאב ,יקסווַאקשטנַאר .מ

 .ןצונאב רָאי ץנאג א טנָאקעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,געוונייטש

 קדצה"תניל

 PS ןפָאלשעג רעלטעב עקידנרעדנַאוו עשידיי יד ןענעז טייצ ערעגנעל ַא

 טשינכָאנ ייז ראפ זיא'ס Soy ,שרדמה-תיב ןיא רעדַא תורבקה-תיב ןופ לביטש

 .רעגעל-טכַאנ PP ןרָאװעג טגרָאזַאב

 םענעברָאטשרַאפ PT ןופ השורי רעד ןופ ONT יקסװָאקשטנָאר ץירָאמ

 ןפאשעג רפוס עקבייל ךָאנ לזייה ןטרעסערגרַאפ PR ,אקשטנָאמ המלש רעווש

xןיא דָאב א ןעמענ ןכָאנ טָאה רעלטעב רעקידנזיירכרוד רעדעי .םיחרוא-תניל  

 ,שעװטכַאנ ,טעב ןייר א ןעמוקַאב ,רעביאנגעק ןענופעג ךיז טָאה ONT ,הווקמ רעד

 זיא םעד טימ .סקעבעג ןוא עװַאק ,ייט -- ןייטשפיוא םייב סנגרַאמוצ ןוא

 ןטלַאהרעד וצ .טרידיווקיל שרדמהיתיב PR בצמ רעקידנטסַאלַאב רעד ןרָאװעג

 .ךארייב המלש ןגָארטעגײב טעברַא ןוא ימ ליפ טימ טָאה עיצוטיטסניא יד

 רעקרעװטנַאה

 ,םולב דוד ,שימ קחצי :ןעוועג ןענעז ןטאטשקרעוו-רעדייש עטנַאקַאב יד

 וצ טרעהעג טָאה רעטצעל רעד) .רעקסמַארק השמ ןוא ץנַאדיורג ,ץישפיל לאומש

 .(הכאלמ א טריפעגסיוא ןוא הרות טנרעלעג קיטייצכיילג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד

 "רַאפ םוצ טעברַאעג רָאנ ןבָאה סָאװ ,ןטַאטשרַאוו-רעדיינש טריטסיזקע ןבָאה'ס

 TIN זיא טנַאקַאב .הביבס ןוא ןינָאק PR ןקרַאמרָאי ןוא רעגרעט pw ףיוק

 ראפ טַאטשרַאוו-רעדיינש א .(..ד ןעמַאנוצ ןטימ) גרעבדלָאג השמ ןעוועג
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 ןוא רעדײלקנעמַאד עלעיצעפס ןוא ןיבור .ב טריפעג טָאה םישובלמ עקיטרַאּפ

 .א .א ןָאגיװ ןַאמלָאק ,ןיז ענייז טימ םואד .יקסווָאכימ -- ןעלטנַאמ

 ,טַארטסיגַאמ םעד רעביאנגעק טפעשעג א טימ ,טַאטשרַאוו רעכַאמדלטיה א

 .יקסלַאווָאק -- רעטעפש ,קָאטש טריפעג טָאה

 ,רעכַאמ-לטיה לָאצ עסיורג א ןענופעג PT ןבָאה קרַאמ-רעפעט ןפיוא

 ראפ קרעמרָאי ןוא רעגרעט יד OND הרוחס רעייז טעברַאעגסיוא ןבָאה עכלעוו

 .רעכַאמנצימ PR רענשריק םולש ןעוועג ןענעז טנַאקַאב ךיוא -- הביבס TN ןינָאק

 רעטעפש -- ַאקציװעל ַאלָארַאק טעבראעגסיוא ןבָאה ןעיורפ AND ןטיה-עדָאמ

 ,רעטכעט טימ ןיוועל קיזייא ,אקציוװַאר

 TID ןינב PR ּפַארַאכ דוד לעּפָאק טריפעג ןבָאה ןַאלעצרָאּפ ןוא גרַאװזָאלג

 ,קרַאמרעּפעט ןפיוא -- יקסנישזוב גילעז ןוא טַארטסיגַאמ

 IN .ָאקנַאימוט טריפעג ORT טָאטשרָאפ רעד ףיוא טַאטשראוו-רעזעלג א

 ONT קרַאמ ןסיורג ןפיוא פמעל-ןאלעצרַאפ ןואיזָאלג ןופ עמריפ עטנַאקַאבי-טלַא

 .א .א םַארב ןרהא -- סַאג-עװָאמַארק רעד ףיוא ןוא ,יקסנישזבָאד ןאילוי טריפעג

 רעד ןיא יאבג רעקירָאיגנַאל (x רעדנַאז לאירזע :רעפעטש"ןשַאמַאק

 יד ךרוד החפשמ רעצנַאג רעד טימ ןעמוקעגמוא) םירב ףסוי ,(אשידקיהרבח

 .(לארשי pop ןעוועג הלוע) ,קאינייש PR ןַאמרעמיצ ; (סיצַאנ

 .ןייבשריה -- סעּפערטיץלָאה

 המלש ןוז ןייז רעטעפש -- םַאװש םהרבא ,םַאװש החמש -- רעלטַאז

 .ןוז ןייז -- גרעבנעזָאר ,(ןַאּפַאא טימ גירק ןתעב רעטילימ ןשיסור ןיא ןעוועג)

 ,ץנַארקנעזָאר -- רעכַאמ-קירטש

 .םארב ןרהא PIN ,ןירג ףלָאװ -- קירבאפ רעסַאװ-עדָאס

 .יקסניפיל בייל םייח -- טפעשעג-ףייז

 .ןמלז ןוז ןייז רעטעפש ,גרעבנעטסיפ ןבואר -- לַאװָאק

 שריה רעטעפש ,רענטוק ףסוי ,רענכעלב ןמחנ -- רעקעדכַאד ,רעכעלב

 TD טאטשרַאוו א טַארטסיגַאמ םעד רעביאנגעק טאהעג) יקסוועשטעלק לאירבג

 .ןעמוקעגמוא .סנוויוא-ךעלב

 .ףואר םעדייא ןוא יקסניפמעק -- רעקעדידַאד-ךעלב

 .רעפַאנש רעב :דימשדלָאג .ןָאגױו עיש ןוא ןַאמדלָאג לדנעמ :רעברַאג

 .רענילרעב רעטעפש םיובנעזָאר ,דלעפייט ,ןעבעל לאפר :רעכַאמרעגייז

 השמש קלָאפרָאּפ ONT : ןקרַאמרָאי יד ףיוא לדנאה טימ טַאטשרַאוודרעטסוש

 .(שרעה ףלָאװ ןוא לארשי רעטעפש) ץישפיל היח"הנח ןוא

 רעביוט רעטלא רעד ןעוועג טנַאקַאב זיא 1900 רָאי ןרַאפ .רעלשיט

 לדנעמ ןופ ףיוה ןיא טָאה רעכלעוו ,דרָאב רעסייוויינש רעד טימ רעלשיט

 רעטלע ןכיוה ןזיב טאטשראוו ןייז טריפעג ,סַאג-קַאווָאנ ףיוא זיוה סעקשטנָאמ
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TDתבש ןגעלפ רעטסוש יד -- טייהנייש ענעטלעז א -- יורפ ןייז .רָאי 90  

 קידנעמוק ןוא קידנעייג בייו סרעלשיט םעד ןרעדנּוװַאב TN ןקוקנָא ןעמוק

 ןכיוה טימ רעדיילק ענייש ןגָארטעג ,רוגיפ ענייש ַא טַאהעג טָאה .לוש ןופ

 NP ןפיוא ןיורק ַא יוו טוה

 ,ןוז ןייז ךָאנרעד ןוא -- "רענדעב רעטלַא, רעד ןפורעג -- רענדעב ַא

 עשטיא טריפעגסיוא טצעלוצ טָאה עיצקנופ יד .רעטערבירבק יד טיירגעגוצ ןבָאה

 .ןייטשנרַאב

 -לעמ ןוא יירעקעב) קישטנָארָאה ,("עקאמ ,,) NP ,יקסווָאנטוק :רעקעב

 .יירָאטידנָאק ,ַאלוקַאּפ ,(קרַאמ-רעּפעט ןפיוא) ןוז ןוא רעקעב ,קַאינייש (לדנַאה

 ןייז רעטעפש ,רעקעבכקעל רעד ָאריּפש טנַאקַאב זיא 1900 רָאי רָאי ןכָאנ

 .(ל"ז יקסנושזעיב בר ןופ שמש רעקירעיליפ רעד) לַאדגימ לרעב םעדייא

 ,ךילרע ןתנ :רעלסקערד ,קידצ לארשי ,שטיװָאזַארמ : גנוטעברַאסיוא-רעקוצ

 .שטיווָאקלעז

 .רעקוצ דוד (טריזינַאכעמ רעטעפש) ןעגנוטעברַאסיױא-טָארד

 ןרעטניה ץאלפ ןשיטָאטש ןפיוא טאהעג סעקטַאי ערעייז ןבָאה םיבצק

 יורפ ןייז ןוא לשנא ,"שרעה רעמָאל רעד, קעלַאװַאק שרעה .טַארטסיגַאמ

 ,לעּפַאג ןוא ןזייא ,בַאװדעי ,יקסוועיאטאר ,ןַאמסָארג ענעלעה

 רעטעּפש ,יקסילאק ףלָאװ :(קרַאמרעּפעט ןפיוא ףיוקרַאפ רעד) סרעשיפ

 (עצַאר יורפ ןייז) ןייטש רעזול םירפא ,השנמ ןוז רעד

 .לזדנעפ ןושמש ןוז ןייז ,לזדנעפ הילא :רעכַאמטשרּווװ

 .ןעבעל רעטעפש ,ענרַאס החמש :רישעגכיק

 םהרבא (שילַאק ןיא רעטעפש) ןיבור .ד :םישובלמ-רענעמ עקיטרַאפ

 ,שטיוועלומש ,יקסווַאכימ ,דנַארב ןוא קינלעימכ ,(דלעפנעזָאר רעטעפש) קינלעימכ

 .א .א םולב דוד

 ,ןלַאירעטַאמביירש TD טפעשעג ַא ,ןוז ןייז רעטעפש ,רענכוב : ןעיירעקורד

 .סעדאה רעטעפש ,דלעפיונ יורפ ,סוטַאעב לאפאר ,רעבעה רעטעפש סוטַאעב

 .ערַאש .יקסנָארווָאקס : יירעדניבכוב

 "עג PIN ,יקסווַאדיוו רעטעפש ,ץַאק :גנוטעברַאסיוא-ןעמולב עכעלצניק

 . קרַאמ ןסיורג ןפיוא -- םופרַאּפ ןוא עירעטנַאעלַאגנייפ ןופ טפעש

 ,רעכַאמרעדנעב .ןוז ןוא שטייד :רעלָאמ

 .(ןוז ןייז רעטעפש) ץרַאװש ,ץישפיל ,סקַאז :רעצירק-הבצמ

 ןטפעשעג

 .ק .ד :ןדיי TNT ןרָאװעג טריפעג רָאנ ןענעז ןטפעשעג:ָארגנַא לַאינָאלָאק

 ,סוטַאעב ןאמרעה רעטעפש -- לעגנע לעומַאס ,ץָאלק רָאדיזיא .ואטאלפ
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 עזיורק ,סייוו םהרבא ,ןוז ןוא גרעבנעוועל שרעה :רוטקַאפונַאמ-טרוה

 .ןוז טימ שטיווָאפלָאוו .(ליַאטעד ןוא טרוה טריפעג -- עזיורק .ל ןוז ןייז רעטעפש)

 ,יקסווָאנפיל ,ץָאלק רעדירב .ליַאטעד ןוא טרוה טָאר דניקסיז ;ליַאטעד ןוא טרוה

 טסריפ לדנעמ ,(קרַאמ ןסיורג ןפיוא) ץישפיל ,לישזַאנרַאשט שרעה  .ןֶאזערוס

 .טסריפ TR קישטרַאקעיּפ לואש

 -- רעטעפש ,טָאק אשימ (ףױקרַאפ-ַארגנַא קַאבאט PN ןטערַאגיצ) : קיפארט

 .רעניוו PR רעגיצנאד -- רעטעפש ,(קרַאמ ןסיורג ןפיוא) prop לאכימ ,קַאסיל

 ,קרַאמ ןסיורג ןפיוא ץָאלק ענעב :טפעשעגצלעּפ

 טיובעג טָאה ןאמדלַאוו ריאמ םעדייא ןייז ,יקשטנָאמ בוקַאי : לדנאה-טריפש

 .(קירבַאפנפנָארב) עיצַאקיפיטקער יד

 יקלע יורפ ןייז) רעליה לאקזחי לאומש,יקשטנָאמ המלש :ןטַאדוצ-רעטסוש

 .(לדנַאה ןזײא-טלַא טריפעג טָאה

 .יקסנישטשעל לאקזחי (יקסווָאקירטס רעטעפש) ןאמיורט : עשזנַארבנזייא

 "ראפ ַא טריפעג PIN טָאה) רעדנַאס יטנעצניוו : עירעטנַאלַאג שעמדןזייא

 .(רוטנעגַא-סגנורעכיז

 .שטיווָאנאמלעז ןוא לעגָאפ :דנאלשטייד ןייק טרָאּפסקע-תופוע

 (טפעשעג-לַאינָאלאק א טַאהעג PI טָאה לעגָאפ)

 .עקשורטעיפ ףסוי : ןיזַאגַאמרעטופ

 םהרבא ,קָאב ,רענזָאּפ :דנַאלשטיײד ןייק טרָאּפסקע רעייא ןוא רעטופ

 .עקשטיר דוד ןוא רענָאק

 רעגיצנאד דרַאנרעב ,ןַאמייה ,קרַאמ ןסיורג ןפיוא רענטוק :לדנאהנייוו

 .(רעטסיימרעגריב -- 1914 גירק-טלעוו ןטשרע ןתעב)

 .שוינעמ ןוז ןייז רעטעפש ,לזיימ ,יקסניווָאלג ןועמש : לדנַאהנייוו ןוא ריב

 .ןייוו ןוא לָאהָאקלַא -- ןַאלּפַאק ןָאמָאלַאס ,ןַאלּפַאק שודייז

 ןוא) ןזייא ןימינב ,המלש ןוז Pr רעטעפש ,ןאמיוב :ןטפעשעג-רעדעל

 .(השמ ןוז

 יד ,יקסלעשַאנ ,עקלוב לארשי :טפעשעג העירז-טרוה ,לדנַאה-האובת

 ,רעדנעלדירפ .מ TNT טריפעג ,סַאג רעצפולס רעד ףיוא רעלכייּפש-האובת

 ביפתוש) יקצַאגָאב pny ,יקסנישטשעל לארשי ,אקלוב לאקזחי ,(קישטנָארָאה

 .(ןַאמלעז טימ

 .עקיש ץילדייז :ןעוועג ןענעז רעפיוקפיוא-האובת

 ;גרעבמָאנ רעטעפש ,ָארדזדנָאב .נ :ןטפעשעגילַאינָאלָאק ערעסערג

 ,"עבעל דניקסיז ,ןעבעל POR ,סוטַאעב רעדירב יד ,יקסווַאטַארק ,לעגָאפ ,עקיש
 .(טַאמרָאפ םעניילק PR עטצעל יד) יקסניימוא

 לואש ןוא טסריפ סמעדייא טימ רעטעפש ,קינבעלכדָאּפ :עירעטנַאלַאג
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 ,(לַאטעד TIN טרוה) יקסװָאטָארק .א .מ .קרַאמ ןסיורג ןפיוא -- קישטראקעיפ

 .ד .מ םעדייא -- רעטעפש ,עקסיווש ;ןיז ענייז רעטעפש ,סעילוגרַאמ לדָאג

 לורק ,יקסנושזראפ ,ןאמרעגניז רעדנעס ,(יאבג אשידק-הרבח) גרעבנעוועל

 ,(רַאטערקעס-הליהק)

 יקסװַָאקשטנָאר ;ץישפיל המלש רעטעפש ,יקסװָאטָארק : לדנַאה-ןברַאפ

 .ץירָאמ ןוז רעטעּפש

 .ןוז רעטעפש ,קַאסָאב :עירעגָארד

 דלעפיונ יורפ ;אשטעפ ןוז רעטעפש ,ץַאק ןאמרעה :לַאירעטאמביירש

 .(ףיוקרַאפ-סגנוטייצ ךיוא)

INDשינאל ןוז -- רעטעפש ,קישטרַאקעיּפ ,עווטיוו :סרעשיפ . 

 ןלױק :ליאטעד ןוא טרוה) רעדנָאלפ ץירָאמ :ןיזַאגַאמ-לַאירעטַאמיוב

 ןַאלּפַאק .מ :(רעצּפולס רעד ףיוא ןלַאירעטַאמיוב ערעדנַא ןוא טנעמעצ ,ךלַאק

 -צייה ןופ ןטנארעפיל -- (לעגָאפ םייה רעד (TD ףוַאר יורפ ,ןַאמצנַאל סונַאמ

 .ןלימ יד רַאפ לַאירעטַאמ

 ,לעגנע לעומַאס ,ןַאמרעגניז (לדנַאה רעשידיי רָאנ) :עשזנַארביץלָאה

 ,שטיװָאנַאמלעז ןָאעל ,ןַאמלעגנע רודגיבא ,ןרהא ןוז רעטעּפש ,עקשטיר םהרבא

 .קערַאק ןוא רענטיס .מ ,אקשטנָאמ ןַאעל-יול רעטעּפש ,רענזייא

 PROP ריאמ ןוא ךורב :ןקַאטרַאט ,עיצַאטַאַאלּפסקע-דלאוו

 .שוגיז לאומש רעטעפש -- לעדייז ,שטיװָארעשּפ קיזייא : ןרָאטידעּפס

 .ןוז ןייז רעטעפש ,סעילוגרַאמ שריה ,יקסווַאקשטנַאר סירָאמ

 ,רָאטקָאד רעשידיי PR ןעוועג WI זיא 1900 בייהנָא :ןפוראב עיירפ

 ,דאבמראוו םייח רעשדלעפ רעד -- PIR טייצ רעבלעז רעד PR .קנַארפ ר"ד

 שרוי JT .ןייצ ןסירעג רע ONT ערוזער ןייז PR .רָאטקַאד-רעדניק רעד ןפורעג

 רעטעפש טָאה לַאקָאל-רעזירפ םעד .יקסווָאקירטס םעדייא ןייז ןרָאװעג זיא

 NY“ סלַא טריציטקַארפ טָאה טדַאבמרַאוו שוינעג .ןורבמרַאוו ןעמונעגרעביא

 .ןייצ ןסירעג ערוזער ןייז ןיא טָאה ןַאמדלָאג רעשדלעפ רעד ךיוא .רעקינכעט

 .רעטכעט יד טריפעג ערוזער יד ןבָאה טיוט ןייז ךָאנ

 ןאמיונ המלש ר"ד ,(טרעּפמַאל טַארייהרַאפ) עפלָאװ ןיליירפ : ןטסיטנעד

 ,טנַארפ :םיריוטקַאד עשידיי יד טריציטקַארפ ןבָאה 1918 WI .(ןאמטַאר ןעוועג)

 ןרָאװעג טכארבעגמוא רעטצעל) ַאװַאק רָאדיזיא ,אקלוב קעלעפ ,רענרעמש

 .(שזדָאל PP ןגיוצעגרעביא) םָארפ ר"ד (סיצאנ יד ךרוד

PXןעוועג רָאנ זיא 1900 בייהנָא  PNRרעד -- טַאקָאװדַא רעשידיי  

 רעדליוו ןועמש ,יקסווָאקרַאמ :1918 ךָאנ PX .יקסווָאקלַאישטָאק רעציזאבזיוה

 ןקידייטרַאפ םייב טנַאה PNR רעוועג טימ ןלַאפעג ,(ןינָאק PN .בעג) ןזייא קעדיא

 .עשרַאוו PR OMIT WYP ךיז
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 PINP PR סובוטוא רעטשרע רעד

 : רעציזַאבטוג

 :רעציזאבטוג עשידיי ןעוועג 1900 רָאי ןרַאפ ןענעז ןינָאק זיירק ןיא

 DPN טצעזאב ךיז רעטעּפש ,("ַאדַאסַאּפ, טיג TOP א ןסעזַאב) עקשטנָאמ דוד

 רעציזַאב ןעוועג זיא ןוז ןייא ."דנָאל , טיג סיורג א טציזַאב טָאה ןעקלענ .ןינָאק

TIDרעטירד רעד  ,"עניופַאק, -- רעטייוצ רעד ,"ייטאר,  ONT,שילוט - 

 -אב -- יקסנינָאק ;"וועשורפאנ, TD רעציזַאב ןעוועג זיא יקסרַאקעיּפ ."ווָאק

 ןבענ ,"ןינאראד, טיג PD רעציזאב -- ןאמלאוו ;"ווֶאקסנָאשט, TD רעציז

 ןשידיי רענינָאק ןקיקָאטש 3 ןופ רעטצנעפ יד טרידנופ טָאה רע) .וועשטעלק

 -סומ א טריפעג ONT "ַאקנילג, טיג ןופ רעציזַאב -- ןַאלּפַאק השמ .(עיזַאנמיג

 ךיוא ןענעז "אקנילג, ןיא .יירענערבילגיצ א טאהעג .טפאשטריוו עטפַאהרעט

 -ולפסקע גירקיטלעוו ןט2 ןכָאנ טרעוו סָאוו ,ןליוק ןופ ןרופש ןרָאװעג טקעדטנַא

 ןעמוקעגמוא ןענעז יורפ TN ןַאלּפַאק .גנוריגער רעשיליופ רעד ךרוד טריטַא

 ,סיצַאנ יד ךרוד

 טוג עניילק ONT ןוא ,קַאסָאב טַאהעג טָאה "עצינרעשט, טוג ןיילק ַא

 .ץֶאלק ןוא יקסניווָאלג "קעווָאלוװַאּפ ,

 רעדירב :;לעָאי רעדירב יד ןסעזַאב ןבָאה רעזייהקנַאב :רעזייהקנַאב
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TINOטימ ןעגנודניבראפ טַאהעג ךיוא ןבָאה קנעב עקיזָאד יד .סייוו ףלָאדַא ;  

 ,דנַאלסיוא

 TD זיוה (PR ךארייב עשטיא ,םיובלע ןסעזַאב ןבָאה :סעיצַארָאטסער

 ,יקסניטסָאג TIN ןַאמסדנַאל -- רעטעּפש ,(קינלעימכ שיווייפ ןוא ךארייב

 :ןפורעג) ןזייא בקעי קיציא טַאהעג טָאה קרַאמירעּפעט ןפיוא קנעש א

 .טעברַא רעייז ךָאנ אשידק-הרבח יד טשירפעגּפָא ךיז ןבָאה טרָאד ("אטיד,

 ןופ (סעקדוב) ןקסָאיק יד ןענופעג קיוא ךיז ןבָאה קרַאמרעּפעט ןפיוא

 .קידצ ןוא לגילפנביוט

 ןבעל עזעיגילער סָאד

 זיא סָאװ ,ליש רעקיטכערפ רעד PR טנוואדעג טָאה םלוע בור רעד

 עקינייא ןענופעג PT ןבָאה רעטרַאּפ PX .1766 רָאי PR ןרָאװעג טיובעגפיוא

 ןעוועג ןענעז ןעיורפ ראפ .רענעמ רַאפ רעצעלפ-ץיז עטרירעמונ טרעדנוה

 יד .קָאטש ןטייווצ ןוא ןטשרע םעד ףיוא רעצעלפ-ץיז עטרירעמונ טמיטשַאב

 ,ןוויטָאמ עשילביב ףיוא ןעיירעצינש ענייש ןופ טצופַאב ןעוועג זיא טנאוודחרזמ

 ראי PN ךרעב ,ענפמעק ןופ שאראב רעלטסניק ןשידיי םעד PNT ןפַאשעג

 רעמעלַאב רעד ןענופעג cpr טָאה ,ןלייז עלַאסַאלָאק 4 ןשיווצ ,טימרעד ןיא ,9

 ;הרות-תחמש pr ,טכיל 102 ןעוועג ןענעז ןלייז יד םורַא .שיט ןסיורג א טימ

PXטײצרָאי רעד  TDבר  WPTךאברוא  WA ONTסלַא ,פמעל 102 ןדניצעגנָא  

 .10 -- י ןוא ,2 -- ב 90 -- צ :סיוא טכַאמ סָאװ PDS Wars ןייז וצ לָאבמיס

 יד תעב רעמ INI WAN ,תבש ןענעוואד ןעמוקעג זיא םלוע רעסיורג א

 .םיבוטדםוי

 רעבָא (קצָאלּפ ןופ) דניקסיז טנאקאב טוג ןעוועג זיא םינזח יד ןשיווצ

 םינוגינ יד טרינַאּפמָאק ךיוא טָאה רעכלעוו ,(עטיל ןופ) סאגוב רעטמירַאב ךָאנ

TNךָאנ טייצ רעגנַאל ַא ךָאנ .רָאכ א טרידוטשנייא  PTןייז טימ ןרירגימע  SND 

 טייצ עגנַאל א לטעטש PN ךָאנ ןעמ טָאה ,ןטרעצנָאק ףיוא עיפלעדַאליפ ןייק

 ןעוועג רעווש גנוטלאוורַאפ-הליהק רעד זיא םיא ךָאנ .םינוגינ ענייז ןעגנוזעג

 טחוש רעד רעבירעד טָאה טייצ ערעגנעל ַא ןוא ,ןזח םעיינ ַא ןעמענוצפיוא

 ןכָאנ .זח א ןטערטרַאפ עמיטש רעמענעגנַא ןוא טנַאלַאט ןייז טימ סָאװ ,רעש

 זיב ןוא ,םיא ךָאנ ,אטסיטאב ןזח רעד ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא 1918 רָאי

 .רָאכ ןטימ טריפעגנָא טָאה רעדורב ןייז ןוא ,גרעבנעזָאר ןזח ןעוועג זיא ,9

 .ןענעוואד ןעמוקעג ןענעז ןדיי ליפ ּווו ,שרדמהיתיב סָאד זיא ליש רעד ךָאנ

 -- רעטרַאּפ ןיא רעצעלּפ-ץיז עטרירעמונ ןענופעג PT ןבָאה שרדמה"תיב ןיא ךיוא

 םעד טליפרעביא ןעוועג זיא לעיצעּפס .יעיורפ ראפ קָאטש ןטשרע ןפיוא ןוא

 ןגעוו תושרד ענייז ןופ ןענרעל וצ ןוא ןרעה וצ ךַאברעיוא רעניבאר ןטצעשעג
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 טימ קנעש עסיורג טיובעגנייא ןעוועג ןענעז גנַאגנייא םייב .דומלתה-תמכח

 ןבָאה ןשיט עסיורג ייב .בקעי ןיע ,ארמג ,הנשמ -- םירפס עלופטרעוו רעייז

 רערעהוצ יד ןשיווצ .ל"ז ץישפיל ברה ךרוד טריפעגנָא ,םירוחב-הבישי טנרעלעג

 .רעדנַאז -- שרדמה-תיב PD רָאטַאדנופ רעד ןעניפעג ךיוא טפָא pr טגעלפ

 TD ןטעכאטש ענרעזייא טימ ןאקראפ OFT טיובעגוצ רעטעפש ןבָאה ןיז ענייז

 -תיב PD םינזח יד ןגעלפ םיארונ-םימי יד PR .שרדמה"תיב ןזיב ליש רעד

 .ןטנַאלאט ערעייז ןריטנעזערפ וצ הליענ ןוא תירחש וצ ליש px ןעמוק שרדמה

 רעדנעס ,ןאמרעגניז רעדנעס ,םיובנעגנילש לאקזחי ןעוועג ייז ןופ ןענעז טנַאקַאב

 .ןייד רעגנוי רעד PW -- הליענ וצ ןוא ,שטיװָאזָארמ ,רפוס עקבייל ,ןייטשנייוו

 man ,םיליהת הרבח ,ס"ש הרבח :תוליפת ona ןעוועג ךָאנ PAN ןענעזיִס

 : ןעוועג ןענעז ס"ש הרבח ןופ םיאבג יד .םיטייח תרבח ןוא םירומשמ הרבח ,ך"נת

 .גרעבנעוועל ןוא עזיורק ,ןַאלּפַאק רעדנעס ,לישזָאנרַאשט שריה

 ירדנ לכ וצ לוש ןיא ןעיורפ ראפ טָאברַאפיגנַאגנײא

 ןופ ןריט יד ןסילש ןעמ טגעלפ הביבס רעד PR ךיוא יוו ,ןינָאק ןיא

 -םינבר א ןופ ןעמוקעג זיא טָאברַאפ רעד .ירדנ-לכ וצ ןעיורפ רַאּפ pow יד

 ליש PX לָאמַא זיא טרָאד .ץישטנעל pr לַאפרַאפ-קילגמוא ןא ךָאנ הפיסא

 יו טנערב'ס !רעייפ, : ןגירשעג ןבָאה ןעיורפ יד ,טכיל א ןלאפעגמוא ירדנדלכ ייב

 ןענעז'ס רעכלעוו mo ,יירעפוטש עסיורג ַא ןרָאװעג זיא קינאפ רעד בילוצ ןוא

 .עטעדנּוווראפ PIN ,ןשטנעמ 20 יוו רעמ ןעמוקעגמוא

 ןדניצטכיל וצ ףור רעד

 טימ .תבש וצ ןפור וצ גהנמ א ןעוועג טָאטש PNR זיא 1914 ראפ

xיד ןענָאמרעד ןוא ריט רעדעי ןיא ןפאלק ןעמ טגעלפ רעמַאה םענרעצלַאה  

 PRO“ זיא הדובע יד .ןענווַאד ןייג וצ -- רענעמ יד ןוא ,טכיל ןדניצ וצ ןעיורפ

 קיוודול ןוא ןאמלייה -- שרדמהיתיב ןופ שמש ןכרוד טריפעגסיוא ןרָאװעג גנַאל

 רע ."רילָאוואק, רעמערָא רעטעדיילקעג ןייש א ,(?שטנָאקָאד , :ןפורעג) יאספעז

 ףיוא סעקשטנעה עסייוו ןיא ןעמוקעג ךיוא ,רעזייה עכייר ןיא טנידעג טָאה

 עטצינַאב ייז ןופ ןעמוקאב רַאפרעד TN ,טסעג " ןעמענוצפיוא ,,, תונותח עכייר

 .םישובלמ

 הווקמ

 -- לטעטש ןופ רענעמ יד וו הווקמ יד ןעניפעג ךיז טָאה ליש רעד ןבענ

TNעסיוועג וצ  PIN OMYיו יוזַא .דָאב ןעמערַאוו א טאהעג ןבָאה ,ןעיורפ  

 רעסַאװ עמערַאוו עטצינאב סָאד זיא עיצַאזילַאנַאק ןייק ןעוועג טשינ זיא סע
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 עמענעגנָא ןַא רעדניק עסעוורַאב יד טפאשראפ ןוא קָאטשניר ןיא ןסָאלּפעגּפָא

 .גנולייווראפ

 םינבר יד
 .בר רעד טַאהעג טָאה ליש ןיא שדוק-ןורָא ןבענ ץאלפ ןטשרע םעד

 רָאא 29 דובכהיאסכ םעד ןעמונרַאפ טאה ל"צז םָאדרעטסמא cay בר רעד

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רעטעּפש זיא ץראיךרד סיורג טימ ךיוא .(1849--1810)

 רָאי 34 תונבר סָאד טריפעג טָאה רעכלעוו ,ל"צז ךאברעיוא יבצ שריה בר רעד

 .עזעיגילער-םערטסקע יד דצמ טפאשרענגעק רעסיוועג א ייב םגה ,(1883--1849)

 ,ןסיורד ןיא ךיוא ןוא ליש ןיא ןדיי ליפ ןעוועג ןענעז השרד רעטשרע ןייז תעב

TNםלוע םייב ןעזנָא סיורג ןענווועג רעטעפש  vox ppייב ךיוא יו ,ןטכיש  

 ךָאנ ןעמ טגעלפ רעטעפש טייצ עגנַאל ַא .טכַאמ רעשיסור רעקיטלָאמעד רעד

 סָאװ ,ןדנעגעל יד ןשיווצ .ןעגנוגָאזסיוארָאפ עשיאיבנ ענייז ןגעוו ןלייצרעדכָאנ

 (ONT ,טָאטש TID בשות KIX SPN קנעדעג ,ןרָאװעג טלייצרעד טלָאמעד ןענעז

 ,הרות-ןיד א ףיוא בר םוצ ןעמוק וצ טגָאזעגּפָא ,ןפור ןקילָאמרעמ ךָאנ ךיז טָאה

 טעוו ,ןעמוק ןלעוו ןיוש טעוו רע ןעוו זַא ,טגָאזעגסיױארָאפ בר רעד םיא טָאה

 ןעעשעג ןבָאה ox לָאז ןופרעד טאטלוזער PR ןוא .ןענָאק טשינ ןיוש רע

IKיּפָארַא םיא טימ ןעמַאזוצ זיא ,ןסעזעג זיא רע וו ,יִאקלַאב רעד זַא ,קילגמוא  

 רעד טָאה עדנעגעל רעטיירפשראפ טָאטש רעד ןיא רערעדנַא Ik טיול .ןלַאפעג

 לָאז רע ,טָאק סוקרַאמ סרוקיפַא םעד ףיוא ןעוועג םרוג קילב ןזיולב ןטימ בר

 .תבש PR ןרעכייר וצ ןרעהפיוא ןוא ןכערבנייא ךיז

 ,יקסנושזעיב בר רעד תונבר סָאד ןעמונעגרעביא טָאה 1883 רָאי ןכָאנ

 רטפנ זיא רע .דומלת ןופ רענעק רעסיורג סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא רעכלעוו

 .1905 רָאי PN ןרָאװעג

 ןדניברַאפ ןוא שינעעשעג ַא ןעוועג זיא בר םעיינ ַא ןעמענפיוא סָאד

 -םינבר יד Pp תושרד עטשרע יד תעב .ןלַאװ-הליהק יד ייב ןתקולחמ טימ

 וצ ידכ ,םלוע רעסיורג א טלמַאזרַאפ ןעוועג Pan זיא ,ליש ןיא ןטַאדידנַאק

 ןשיווצ .בר רענינָאק ןקיטפנוקוצ ןופ טנַאלַאט-רענדער םעד טימ ךיז ןענעקאב

 טָאה רעכלעוו ,עשרַאװ ןופ לַאנַאק בר רעד ןעוועג ךיוא זיא ןטַאדידנַאק יד

 .םשור ןסיורג א טכאמעג השרד רענייש ןוא ןעזסיוא ןשילַאכרַאירטַאּפ ןייז טימ

 ןקידרעירפ ןייז ןופ ןרינגיזער קידנלעוו ,יפאל ןופ בר רעד ןעמוקעג זיא םיא ךָאנ

 ןעוועג זיא רע .ןיגָאק PR ןרעוו ww ןעמונעגפיוא ידכ ,יפאל pr תונברהיאסכ

 ןענעז םעלַא ץָארט ,השרד ענעגנולעג א ןטלַאהעג px לבאטנעזערפ ןוא גנוי

 טשינ ךעלטעטש עניילק ןופ םינבר ערעדנַא INI ךיוא יוו ,עטנָאמרעד יד

 .ןרֶאוועג ןעמונעגפיוא
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 עכַאװש ַא טַאהעג טָאה רע .ץישּפיל בקעי בר רעד ןעמוקעג זיא ךעלדנע

 DON טמשעג PIN ONT רע ,השרד עכיירטסייג א ןטלַאהעג רעבָא ,עמיטש

 ,בר רעשילַאק רעקיטלָאמעד רעד ,רעדורב ןייז .תונושל עדמערפ ןופ רענעק

 םוצ ןעוועג עיפשמ השרד ןוא ןעזסיוא PT טימ טָאה ,טיילגַאב םיא טָאה סָאװ

 -עגנגעק PT ןבָאה עזעיגילער םערטסקע יד םגה ,ץישפיל בר ןופ גלַאפרעד

 ,רוטַאדידנַאק ןייז טלעטש

 IND דובכ OS תונברה"אסכ ONT ןעמונרַאפ ץישפיל ברה טָאה רָאי 5

 .ד"יה ,גירק-טלעוו ןטייווצ םעניא ןעמוקעגנוא זיא רע .הליהק רענינָאק רעד

 ןזעוולוש

 עטסרעלוּפָאּפ יד ןעוועג ןינָאק ןיא ןענעז טרעדנוהרָאי םעד ןופ בייהנָא םייב

 טניוװעג טָאה דמלמ רערבָאד רעד .דמלמ רערבָאד ןוא רעלָאװק ןופ םירדח

 ךיוא ןיוש ןעמ טָאה טרָאד .רדח ןרַאפ ךיוא טנידעג ONT ONT ,בוטש PR ןיא

 .י"שר PR שמוח טנרעלעג

 דמלמ רענינָאק רעד טָאה ,ןליופ TD ךעלטעטש יד PR םוטעמוא יו
 רַאפ טייצ עטסמענעגנָא יד .ןילפיצסיד יד ןטלאה יצ קושטנַאק םעד טצינאב

 .סנירעניוועג ייב ןענעייל עמש-תאירק ףיוא ןייג ONT ןעוועג IVAN זיא רעדניק יד

 (שטיװָאזָארמ) רפוס עקבייל רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא םידמלמ-ארמג יד ןשיווצ

 טגעלפ רע ,לדרעב ןיילק א טימ ןוא רַאד ,קיסקיוועג-ןיילק ןעוועג זיא רע

 טימ שידיי ןיא שטייט םעד ןרעלקרעד ,קושטנַאק ןָא ,ןפוא ןלערוטלוק ַא ףיוא

 ,השרד עצרוק ַא ןטלאה רע טגעלפ תבש ןענעװַאד םייב .טקעלַאיד ןשיווטיל ַא

 .ךָאו רעד PD הרדס יד ןשטייטרַאפ ךָאנרעד ןוא

 ,דמלמ ריאמ רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ךיוא זיא םידמלמ-ארמג יד ןשיווצ

 DN“ ,גנערטש ןעוועג PAN רע זיא רעדניק wom ןייגמוא Wm תוכייש ןיא

 .שוקרַא עיאש ןמלז דמלמ רעד טריפעג ךיוא PT טָאה ױזַא .טסיופ יד טצונַאב

 -נוא רעשיסור רעד טימ לושדרַאטנעמעלע עשידיי א ןעוועג PIN זיא'ס

 טנרעלעג גירקיטלעוו ןטשרע MD ךורבסיוא ןזיב ןבָאה טרָאד .ךארפש"טכיררעט

 ןלושיגנַאװצ עשיכולמ ןריפנייא ןכָאנ .ןרעטלע ענעטירשעגטרָאפ ןופ רעדניק

 לוש רעד ןופ רערעליטּפױה רעד .עיצַאוטיס יד טרעדנעעג NT PIN ךיז טָאה

 ןאמרעה רערעליקיטַאמעטַאמ רעטוג ןוא גָאגַאדעּפ רעטוג רעד ןעוועג זיא

 -לופ pomp ןעוועג זיא ןירערעל יד .("לדרעב-עזָאק , :ןפורעג) סוטַאעב

 טָארדעג דימת טָאה יז תמחמ -- ("יבמעג אד אקדולק, :ןפורעג) רעכאמרעוו

 ,סנירערעל ערעדנַא יד .ליומ ןפיוא סָאלש א ןגייל וצ רעליש עמַאזכרָאהעגמוא יד

 יו םעד TN ,סנירערעלרעביוא ןרָאװעג ןענעז ,יקשטנַאמדןעזער ןוא לורק

 סנירערעל יד טעברַאעגטימ ךָאנ טרָאד ןבָאה'ס .לוש רעד ןופ קעװַא זיא סוטַאעב
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 טָאה עטצעל יד ,לעזיימ ַאנינַאי ןוא רעדנעלדירפ ַארָאנָאעל ,אקציוועל ארָאלפ

 -טסירק ןוא עשידיי רַאפ לושירַאטנעמעלע רעד ןיא טעברַאעג ךיוא רעטעפש

 .רעדניק עכעל

 ּוװ ,לוש-לטימ עקיסַאלק 5--4 יד ןענופעג ךיז טָאה קרַאמ ןסיורג ןפיוא

 .ןרעטלע עטריאוטיס טוג ןופ רעדניק עשידיי לָאצ עניילק א טנרעלעג רָאנ טָאה'ס

 .עיִזַאנמיג עקיסַאלק 8 ןַא ןרָאװעג 1914 רָאי ןכָאנ זיא לוש עקיזָאד יד

 ןופ לוש א ןעוועג זיא -- עכעלטסירק ןוא עשידיי -- ךעלדיימ ראפ

 אקצינרַאמָאק ןופ גנוטייל רעד רעטנוא -- "ןַאיסנעפ, ןפורעג ןסַאלק 4

PSאדנַאוו . 

 סיורג ַא PR טנדרָאעגנייא ןעוועג זיא שאלפ ףלָאװ ןופ גנוניווו רעד ןיא

 טריפעגנָא ,קיטעמטירַא ןוא שיסור ,שיליופ רַאפ ךעלדיימ IND ןסרוק רעמיצ

 .שַאלפ ַאזָאר .לרפ ךרוד

 ONIPID“ ןבעגעג גָאטימכָאנ PIN ןבָאה יורפ ןייז ןוא סוטַאעב רערעל רעד

 .קיטעמטירַא PR שטייד ,שיליופ ,שיסור ןופ סעיצקעל

 -שטַאווק, :ןפורעג) .רערעל ריאמ ייב ןעמוקעגרַאפ ןענעז ןסרוק עכעלנע

 ןגָארטעג טָאה רערעל ריאמ .ךעלגניי רַאפ רָאנ רעמיצ טאראפעס ַא PN ("זָאנ

 ןעוועג ךיוא זיא רע .דומל PR טנווַאהַאב טוג ןעוועג ןוא גנודיילק עשיעפָארייא

 וצ ןענרעל טקישעג רעטָאפ ןיימ ONT ךימ ךיוא .שרדמה"תיב ןיא ארוק-לעב

 .רערעל ריאמ

 ןוא ןביירש טנרעלעג זייוולייט ןעמ טָאה (טרענייטש) רערעל עיכמַאכ ייב

 ןעוועג טכיררעטנוא רעד זיא ףרָאדנרָאצ רזוע ייב ןוא .ןכארפש עדמערפ ןענעייל

 ךובטנאה א ןופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טנרעלעג טרָאד זיא ך"נת .טריזינרעדָאמ

 .(ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא)

 יד םידימלת יד ןופ ןעגנוניווו יד PN ןבעגעג ןבָאה סעיצקעל עטַאווירפ

 רערעל ןעוועג ךיוא רעטעפש זיא רעטצעל רעד ;לעגאנ ןוא ןאמלרעפ רערעל

 .םויזאנמיג ןשידיי PR שיערבעה ןופ

 עטריאוטיס טוג לייט רעניילק x ןעוועג זיא גירק-טלעוו ןטשרע ןראפ

 ,טעטש ערעדנַא ןוא שילאק ןייק טקישעג רעדניק ערעייז ןבָאה עכלעוו ,תוחפשמ

 -געמ עלעירעטַאמ IW רעדניק לייט ַא .עיזַאנמיג יד ןקידנע טנעקעג טָאה ןעמ ּווו

 וצ ידכ PAN טכַאנ רעד PR טעפש pa טנרעלעג בורס pr ןבָאה ןטייקכעל

 .ןטקַאדידָאטױא סלַא גנודליב ןכיירגרעד

 לַאז-ןעייל ןוא קעטָאילביב טשיריי יד

 ןסקַאוועגסיוא זיא TIN 1902 רָאי PR טעדנירגעג ןרָאװעג זיא קעטָאילביב יד

 יד טצונאב ךיוא ךיז ןבָאה קעטָאילביב רעד טימ .ןסיוו קיטסייג ןופ רוקמ ַא יוו

129 



 ,ןישעלש .ַאנילָאג ,וָאקשילוט ,לַאװכיר :ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ רעניווונייא

 לַאװסיױא ןסיורג א טַאהעג טָאה קעטָאילביב יד יוו תויה .עצפולס ןוא וועשטעלק

 ןרָאװעג רעניווונייא עכעלטסירק וליפַא טרָאד ןענעז ,ןכארפש ערעדנַא PR ךיוא

 רעד ןופ גנולקיווטנא רעד וצ ןגָארטעגיײב ליפ טָאה לַאזנעייל רעד .רענעייל

 לאכימ ןופ זיוה ןיא קרַאמ ןסיורג ןפיוא ןענופעג Pr טָאה סָאװ ,קעטָאילביב

 .טארטסיגאמ םעד רעביאנגעק ,אקלוב ןאמפיל ייב רעטעפש ,ץָאלק

 ןעמונרַאפ Pr ןבָאה לאז-ןעייל px קעטָאילביב רעד mp גנוטייל רעד טימ

 ָאעל ,יקסנישטשעל לעומַאס ,קישטנָארַאה ריאמ השמ :רעדילגטימ-טעטימָאק יד

 ןמלז .קישטראקעיפ לואש ,רעפמולש גילעז ,רעטניוו ריאמ ,אקשטנָאמ (יול)

 .רוזאמ DAN PR אקלוב ןמלז ,קישטנָארָאה

 טנַאקַאב סרעדנוזאב ,טריטמַא עטנָאמרעד יד TID רענייא טָאה טנווָא ןדעי

 TIN ONT רע .רעפמולש גילעז ןעוועג זיא גנונדרָא ןטלאה גנערטש Pr טימ

 ,סרָאטידעּפסקע ךרוד ןעמוקנָא ןלָאז ןלאנרושז ןוא עסערפ יד זַא ,ראפרעד טגרָאזעג

 הנתמ עסיורג סרעדוזַאב ַא .טייצ רעמ ןעמונעג סע טלָאװ טסָאּפ רעד טימ לייוו

ONDעטכישעג יד, ,קעטָאילביב רעד  TDץערג יבצ .פָארּפ ןופ "ןדיי  TR 

 ןכָאנ גנאל טשינ .יקסנישטשעל לעומאס טקנעשעג ORT "ןָאקיסקעל סזױהקַארב,

 ןטנענָאבַא יד ןוא טזיילעגפיוא לַאזןעייל רעד ךיז טָאה גירק-טלעוו ןטשרע

 .קעטָאילביב יד PR ןעגנאגעגרעביא ןענעז רענעייל ןוא

 רעד ןרָאװעג טיריזילאער זיא ןליופ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןייטשטנא םייב

 עכעלטפַאשלעזעג א PR ןעלדנַאװרַאפ יז ןוא קעטָאילביב יד ןריזילַאגעל וצ ליצ

 ןעמונרַאפ ךיז טָאה טוטַאטס ןכעלצעזעג םעד ןלעטשפיוא טימ .עיצוטיטסניא

 רַאטָאנ ַא ןופ ףליה רעד טימ תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא רעטניוו ריאמ

 -סָארּפ טָאה קעטָאילביב יד .ץָאלק טנומגיז .שזניא ןופ גנוקילייטאב רעד טימ ןוא

 רעטלייוועג לעמרָאפ א ךרוד ןרָאװעג טריפעג זיא טייקיטעט יד ןוא ,טרירעפ

 ןעמונרַאפ וויטקַא PT ןבָאה רעכיב יד ןלייטרַאפ ןוא ןפַאשנייא םייב .גנוטלַאװרַאפ

 רעטעפש TN ,ךַאבנרעפ ַאלעה :רעדנָאלּפ ץירָאמ ןופ רעטכעט יד ,רעטניוו ריאמ

 יד ,םַארב אזיל ,עוואק ,אקלוב ;עיזאנמיג רעשידיי רעד ןופ ןטנעװלָאסבַא יד

 קעטָאילביב ןיא ןרָאװעג רעטעפש זיא רעכלעוו ,ואדנַאל .מ ןוא ,ךארייב ןרעטסעווש

 ,רעטמַאַאב ַא

PXסרעדנוזַאב ,ןטנעגעלערפ ענעדישרַאפ טירעפער ןבָאה קעטָאילביב רעד  

 ָאעל רעביירש TID ןטַארעפער יד ןגיוצעגנָא ןבָאה ץנעווקערפ עסיורג ַא

 ,ןייטשלעקניפ

 ןעמוקעג קערוט טָאטשמייה ןייז ןופ זיא ןייטשנעצילג רָאטּפלוקס רעד תעב

 רענייש א ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ON ONS זיא ,קעטָאילביב רעד PN ךוזַאב א ףיוא
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 טלָאמעג ןייטשנעצילג טָאה ,ןינָאק ןיא ךוזַאב ןייז ןופ קנעדנָא םוצ .םינּפ-תלבק

 pp ןענרעל דומלת ןיא טפיטראפ ץישפיל בר םעד IND טלעטש סָאװ ,דליב ַא

 ןיא אקלוב עיַאש ןופ רעדילטימ-החפשמ יד ייב ךיז טניפעג דליב ONT .ןוז ןייז

 .בקעי-הדש

 עסַאקרַאּפש ןואיייל יד

 ןטשרע ןרַאפ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "עסַאקירָאּפש ןוא-ייל, עשידיי יד

 ןוא יירענערבנפנָארב רעד ןופ רעמיטנגייא) לעגָאפליּפש לארשי ךרוד גירק-טלעוו

 ,גרעבנעוועל שריה :ןעוועג ןענעז רעדילגטימ-סגנוטלַאווראפ יד .(לימיףמַאד

 .(1939 זיב) אקשטנָאמ (יול) אעל DR )1914 זיב) עזוארק בייל

 דוד רעכעלטנגוי רעד ןעמונראפ טלָאמעד ךיז טָאה גנוריפכוב רעד טימ

 .עקשטנָאמ

INIריפ רעביא יד ןופ הקספה ַא  TID WW?יינספיוא זיא ,גירק-טלעוו ןטשרע , 

PXעסַאק-רָאּפש ןוא-ייל עשידיי, יד ןענַאטשטנַא רעדיוו ,באטשסַאמ ןרעטיירב א ". 

 רעד ,רעקוצ דוד ,םַארב ןרהא :קיטעט ןעוועג ןענעז גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא

 .ןאמלעגנע רודגיבא PR תורוש יד ןופ רעביירש

PXטַאר םוצ רעדילגטימ ןרָאװעג טלייוועג ןענעז תופוקת ענעדישרַאפ  

 -רַאּפ יד PD קיגנעהּפָאמוא ,םירחוס ןוא רעקרעווטנאה יד דצמ גנוטלַאווראפ ןוא

 ןטידערק יד ןרעכיז ,ןטנַאסערעטניא יד ןענידַאב וצ טוג ידכ ,ןעגנוטכיר עשיאייט

 הפוקת-ץנעטסיזקע רעד ןופ Jw ןיא ןענעז עטנָאמרעד יד .ןגַאלנייא-טלעג יד ןוא

TDעסַאק-ייל, רעד " INIןעוועג קיטעט  PRיקסנישָאלַאשזד .ב ,שימ .י :טַאר  

 .ץישפיל רוטרַא PR שטיווַאקשַאמ יכדרמ ,שטיוועיקדוי .ש

 עבואט עכעלטנגוי טלָאמעד יד ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה גנוריפכוב רעד טימ

 רעד רעטנוא -- PONTING ריאמ ןוא באוודעי ,שטיווַאדרַאמ ,ןאמלעגנע יפעפ ,שימ

 ןענעז יקסרעימישזַאק TX אקלוב בייל ךיוא .אקשטנַאמ (יול) ןָאעל TD טכיזפיוא

 IND“ רעד ןרָאװעג טרינימָאנ זיא רָאטקעריד סלַא .קנַאב TD עטמאאב ןעוועג

 ןבָאה סָאװ ,ןעקנאב לָאצ רעניילק רעד ןשיווצ .סַארב ןרהא דילגטימ-סגנוטלַאוו

 -רָאּפש ןוא-ייל , עשידיי יד ןעוועג PIN זיא ,סיזירק-עיצַאלפניא םעד ןטלַאהעגסיוא

PN “VORPןינָאק , ONTא  PINTםעד , TXטָאה ,טייקיטעט רעטרעסערגרַאפ רעד  

 PR קנַאב רעשידיי רעלַארטנעצ רעד דצמ ףליה ןוא ןעיורטרַאפ ןענּוװעג יז

 ענעדנובראפ טימרעד יד ןוא ,רָאטקעריד ןופ טייקנַארק רעד בילוצ .עשרַאוו

 "עסַאקדייל, רעד ןופ דילגטימ רעד ןרָאוועג ןגיוצעגוצ זיא ,טייקיטעט ערעכַאווש

 .גנוטלַאווראפ רעד PS ןרָאװעג טלייוועג דלַאב ךיוא זיא רעכלעוו ,רעטניוו ריאמ

 רָאי ןיא זיא אקשטנָאמ (יול) ָאעל ןופ העפשה רעד ןוא טייקיטעט ןייז קנאד א

 ןיא עלַארטנעציקנַאב רעד ןופ גנוקילייטאב יד ןכיירגרעד וצ ןעגנולעג 8
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 םענעזעוועג םעד ןקיטרַאפסיוא ONT ןריסנאניפ וצ האוולה רעסיורג א טימ עשרַאוו

 ONT ןרָאװעג טימרעד זיא עדייבעג עקיטכערפ עקיקָאטש 3 יד .ןינב-עיזַאנמיג

 ,ָארויבדקנַאב ONT ןגָארטעגרעבירַא טרָאד PN קנַאב רעשידיי רעד ןופ םוטנגייא

 יד ,לוש""הנבי, יד ,יוזא ןעגנולמאזראפ ראפ לַאז-הליהק רעסיורג רעד ךיוא יו

 עווטסָארַאטס רעד ןופ גנוָארד יד ןרָאװעג ןטימעגסיוא זיא טימרעד ןוא קעטָאילביב

PX1938 רָאי  POXוצ טליצעג טימרעד טָאה סָאװ ,טנַאמער םעד ןריפוצסיוא  

 .םוטנגייא סָאד ןּפַאכרַאפ

 ןינב"עיזַאנמינ ןופ גנוקיטרַאפסיוא

PXטניפעג עדייבעג-עיזַאנמיג רעד  PTטייצ רעד וצ  INTהנבי, יד "- 

 .יירעקרעווטנאה טנרעלעג טרעוו סע ּווו לוש-*טרָא, יד ךיוא ןוא לוש

 עװטסָארַאטס רעד TD טרעדָאפעגפיוא טרעוו גנוטלַאװרַאפ-עיזַאנמיג יד

 (ON ןעמענרעביא גנוריגער יד סע טעװ שרעדנא ,ןינב םעד ןקיטרַאפוצסיוא

 יד טָאה ,ןעשעג טשינ לָאז ONT ידכ .(םוטנגייא ONT ןעמענרעביא PIN טניימ

 ןיא קנעב עשידיי יד ןופ עלַארטנעצ רעד וצ טרילעּפַא ןינָאק ןיא קנַאב עשידיי

 ימ רעסיורג ךָאנ .קעווצ םעד וצ האוולה רעקידנכערּפשטנַא IN ןגעוו עשרַאוו

 .האוולה יד ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג זיא רעטניוו ריאמ PR אקשטנָאמ יול ןופ

 -מעווקַאב PR גנוטייל-רעסַאוו טימ טקיטרַאפעגסיוא ןרָאװעג זיא ןינב רעד

 רעד וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא קיטשדנורג םעד ןופ רעמיטנגייא יד .ןטייקכעל

 -עגנייא טרָאפמָאק ךיוא PT ןבָאה עדייבעג רעבלעז רעד PR .קנאב רעשידיי

 עטרעסערגרַאפ יד ןוא קעטָאילביב עשידיי יד ,קנַאב עשידיי יד :טנדרָא

 ,לוש-"הנבי

 עסיורג ראפ לַאז רעכעלרעה א ןענופעג Pr ONT קָאטש ןטשרע ןפיוא

 ןטירד ןפיוא .הליהק רעשידיי רעד OND עיציזָאּפסיד רעד וצ ןעגנולמַאזרַאפ

prowטעפוב ַא טימ טנדרָאעגנייא שיטעטסע -- טנגוי רעד רַאפ בולק א -- . 

 .ןסרוק-טנװָא ףיוא ָאװטסָארַאטס יד ןעגנידעג טָאה רעטרַאּפ םעד

 ןינב"עיזַאנמיג ןופ גנונעפטרעד טכטלרטייפ יד

 םייב גוצ ןופ ןעז וצ ןעוועג ןיוש זיא סָאװ עדייבעג עלופטכַארּפ א

 ףוס .קנַאב רעשידיי רעד ןופ םוטנגייא סָאד ךעלדנע זיא ,טָאטש ןיא ןעמוקנָא

 -רָאפ זיא ,עדייבעג רעד ןופ גנוקידנערַאפ רעטעלּפמָאק רעד ךָאנ ,1938 רָאי

 ץישפיל בר רעד דנזעוונָא ןענעז'ס ּווו ,תיבה-תכונח רעכעלרעייפ א ןעמוקעג

 -ַאגרָא עשיטסינויצ ,קעטָאילביב ,הליהק רעשידיי רעד ןופ רעטערטראפ יד ןוא

 ךופ רעדילגטימ-סגנוטלַאווראפ ענעזעוועג ,םירחוס PX רעקרעװטנַאה ,סעיצַאזינ
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 רעד ןופ רעטערטרַאפ ךיוא יוו קנַאב רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאווראפ ,עיזַאנמיג

 .ןליופ PR קנעב עשידיי רַאפ עשרַאוו PR עלַארטנעצ

 טערטרָאּפ רעד ןענופעג ךיז טָאה טנַאװ רעד PIN ץַאלּפנרע IN ףיוא

 זיא קנעדנָא ןייז .רעדנָאלּפ PON סעזערּפיעיזַאנמיג םענעברַאטשרַאפ ןופ

 .ןייטשפיוא טימ טרעַאב ןרָאוועג

 -עלעד רעד -- עטייווצ יד ,ץישפיל ברה ןטלַאהעג טָאה עדער עטשרע יד

 — ףוס OW ןוא .א .א ןעזייא קעדיא ,רעטניוו ריאמ רעטעפש ,עשרַאוו TP טַאג

 .אקשטנָאמ יול

 טקירדַאב ןעוועג םלוע רעד ךָאד זיא גנומיטש רענעביוהעג רעד ץָארט

TIDןוא-עסערפ רעד  PPI MA POINTסערַאמכ עצרַאווש יד  TDברעמ . PN 

 טרילעּפַא ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד טָאה ,סעיינ עכעלמייהמוא יד ןופ קילבנָא

 .הילע יד ןכעלגעמרעד וצ הרשכה ןוא גנודליבכַאפ IND ןגרָאז וצ טנגוי רעד וצ

 קינַאּפ"םָארגָאּפ TS ןעיירעצעה עשיטימעפיטנַא

 ןקריוווצסיוא DIVAN PN ןינָאק PR WRT ןליופ PR םוטעמוא ייוו

 -ערפ-רעטסינימ םוצ גנודנעוו רעד ףיוא .סעקעדנע יד דצמ עינַאּפמַאק-ץעה יד

 ראב רעשידיי רעד PIN ןסעצסקע יד ןגעוו יקסווָאקדַאלקס יִאוואלס טנעדיז

 ,טשינ ןעמ לָאז ןדיי ןדרָאמ ןוא ןגָאלש זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,גנורעקלעפ

WANטייג'ס ביוא  PNםעשווַא,) .יאדכ סע זיא -- ןדיי ןגעק ףמַאק ןשימָאנָאקע - 

 יד TID רעגנעהנָא ,סעיצַאזינַאגרָא-טָאקיָאב ןעײטשטנַא ןינָאק ןיא .("קיטילָאּפ

 עיצַארָאקעד רענירג רעקיזָאד רעד טימ .ןעגנונכיײצּפָא ענירג טימ גנוגלָאפרַאפנדיי

 ןבָאה ןדיי עכלעוו טימ ,רעגריב עכעלטסירק ענעעזעגנָא PIN PR ןגעגַאב

 רעייז סיוא ןרעטיירב סעיצַאזינַאגרָא-טָאקױב יד .טעברַאעגנעמַאזזצ רעירפ

 ךיז ןזייוואב'ס ."ןטעקיפ, טלעטשעג ןרעוו ןטפעשעג עשידיי ייב .טייקיטעט

 PN“ םָארגָאּפ רעקיטישּפ רעד ."ןדיי יד טימ רעדינ, ןטפירשפיוא טנעוו יד ףיוא

 קיטיינ ןרעוו סע IN ױזַא ,ןינָאק PR PIN ןטנעמעלע ענעדישראפ טריריפס

 ,רעטרע ערעדנַא PX ווָארָאגַאז PR .ןעמָארגָאּפ ןגעק ןעלטימסָאמ עשיייצילָאּפ

 ןעגנערבטימ ONT .קרעמ יד ףיוא ןעמוק ןגעלפ רעקרעװטנַאה ןוא רעלדנעה יד ּווו

 טיירגעג PT ןבָאה ייז זַא ,ןמיס רעטלוב ַא זיא ,קעז םירעיופ עקיטרָאד יד ךרוד

 .ווָארָאגַאז PR םָארגָאּפ א וצ

 עקירָאיגנַאל יד רעבָא ,ןדיי ראפ ץוש ןגעוו טַאר-טָאטש םוצ טרילעּפַא ןעמ

 גנולקיווטנא רעד תבוטל רענעמטאר עשידיי ןוא עכעלטסירק ןשיווצ עינָאמרַאה

TDיד .ןאראפ רעמ טשינ זיא ,טָאטש  TD ONSראפ רענעמטַאר עשידיי יד " 

 רעכעלטסירק ַא -- ןאמטאר רעיינ רעד טרָאװ סָאד טָאה טציא ,ךיז טרענעלק

 .קרַאמ-סדרעפ ןופ ןושל א we ,רעלדנעהסדרעפ
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 סע טגנילעג יקסוועשטאטס ףעשיייצילַאּפ םייב ןצנעוורעטניא ליפ ךרוד

 וצ תוחוכ עשיייצילֶאּפ ןקישוצסיורַא ןגעוואב וצ OX ,טנעמָאמ ןטצעל ןיא

 .רעטרע ערעדנַא ןוא ווָארָאגַאז PN ןעמַארגָאּפ ןדיימרַאפ

 טידערק ןבעג IW ידכ ,טייקיטעט PNR“ טרעסערגרַאפ קנַאב עשידיי יד

 ןעמוקַאב וצ טגָאזעגּפָא ןרָאװעג ווושרעדנַא זיא'ס ןעמעוו עקיטפרַאדַאב יד

 .תואוולה

 עיצקַא-רענישנַאבז

 זיא שילאק טָאטש יד ןעוו ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ בייהנָא ןתעב ןיוש

 ןעמונעגפיוא ךעלרעדירב ןינָאק טָאה ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טרידרַאבמָאב

 רעבלעז רעד ראפ PINP טייטש 1938 רעבָאטקָא ןיא .םיטילפ עקיטרָאד יד

 TR ןלאפרעביא םעצולפ ןרעוו ,רעגריב עשיליופ ,ןדיי רעטנזיוט .עבַאגפיוא

 ,ןישנָאבז עיצאטס-ץענערג רעשיליופ רעד וצ דנַאלשטייד ןופ טקישעגסיורא

 זיא גָאט ןסיוועג א PR .ןעגנוגנידאב עכעלרעדיוש PR ךיז ןעניפעג ייז וו

 רע ,ןינָאק pr הליהק רעשידיי רעד PR טאגעלעד א עשרַאוו ןופ ןעמוקעגנָא

 ייווצ ןופ ךשמ ןיא .ןישנָאבז ןיא םיטילפ יד ןופ בצמ ןגעוו ןבעגעגרעביא טָאה

 ןפאשעג ,לַאקָאל-הליהק ןטימ תונכש ןיא ףיוהלוש PR זיא העידי רעד ךָאנ העש

 וצ ןוא ,ל"צז ץישפיל ברה TD ץיזרָאפ ןרעטנוא טעטימַאקספליה א ןרָאוועג

 -נייא ןוא רעדניקלוש ערעטלע ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענעז עיצקַא רעלענש א

 .ןטכיש עלַא ןופ רעניווו

 ,גנודיילק ,לטימסנבעל ןסילפ וצ ןָא טבייה ןעגנוניווו ןוא ןטפעשעג יד ןופ

 .לופ לַאקַאל-הליהק רעד טרעוו לענש ,רעדניק רַאפ ןכאזליפש Tex ןוא שעוו

PXרעמיטנגייא רעד טָאה טנעמַאמ  TDיקסילאק השמ סָאטױא-טסַאל  

 רעד וצ גנודיילק ןוא לטימסנבעל עטלמַאזעגנָא יד ןופ טפלעה א טריפעגּפָא

 טריפעגרעבירַא טכַאנ רעבלעזרעד ןיא זיא סָאװ ,שזדָאל ןיא הליהק רעשידיי

 .ןישנָאבז ןייק ןרָאװעג

 ןעוועג זיא ָאטױאיטסַאל רעטשרע רעד זַא ןרָאװעג רָאװעג ןענעז רימ

 ָאטױאיטסַאל רענינָאק ןטייווצ ןטימ .ןינָאק TD רעטייוצ רעד PX ןזיופ ןופ

 -אקידעמ עטריפעגטימ יד ןלייטראפ וצ ןיילא ידכ ,אקלוב ר"ד ןרָאפעגטימ זיא

 .ןישנָאבז ןיא טרָא ןפיוא ףליה עשיניצידעמ ןבעג ןוא ןטנעמ

 ,ןליופ PR םיבורק טַאהעג JANA עכלעוו ,ןישנָאבז PR עטקישעגסיורַא יד

 ףיוא ןענעז ייז ןופ לייט א ,ןרָאפ וצ ייז וצ טביולרעד גנוריגער עשיליופ יד טָאה

 .ףליה ןעמוקַאב ןבָאה ייז Ww ,ןינָאק PP ןעמוקעג PIN ןפוא םעד
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 בולק רעשידיי רעד

 ,ןלַאקָאל עשידיי-טשינ PR טגנערבראפ רעירפ ONT ONT ,טנגוי עשידיי יד

 -עיזַאנמיג רעקידרעירפ רעד ןיא Pr טניפעג סָאװ בולק ןיא בור'ס טציא טמוק

 ייז ןשיווצ .רערעכיז NT pr ייז ןליפ בצמ ןקידנשרעה טציא םעד PR .עדייבעג

 ןעמוק WAN .עיזאנמיג רעשידיי רעד ןופ רעליש ענעזעוועג אד Pr ןעניפעג

 .ןרעטלע יד ןופ לייט ַא ךיוא

 יטנַאה רעד PR םירחוס רעד ןעגנוציז ערעייז ףיוא pr ןעלמאזראפ סע

 טרעוו ןבעל ONT ,עיצַארגימע ןגעוו טדערעג טרעוו רדסכ .ןייארַאפ רעקרעוו

 .דנאלסיוא PR ןגעמרַאפ ןופ ןדלעמ ONT ןוא ןצעזעג-ןזיוועד יד ךרוד טריזילַארַאּפ

 עכעלנע רעדָא ןצעזעג עקיזָאד יד ןגעק ןעגנולדנאה ןופ דשח רעדעי

 אזערעב,, רעגַאל ןיא ןרעוו IS טקישראפ ראפעג רעד טימ טָארד ןעגנוקידלושַאב

 IN שילאק TD םירחוס עטנַאקַאב ייווצ ןענעז סע IN העידי יד ."ַאקסוטרַאק

BP WDןרָאװעג טקישרַאפ ןעגנולדנַאהרַאפ"סטכירעג  PPאקסוטרַאק עזערעב , 

 PR ןענעז שילאק ןוא ןינָאק ןופ רעניווונייא יד .קינַאּפ סיורג ןפורעגסיורא טָאה

 .עטריטסערַא עקיטרַאד יד ןופ ןעמוקקירוצ TD טשינ טרעה ןעמ ןוא ,טקַאטנַאק

 טשינ זיא mm ןייק .זָאלגלָאפרעד ןענעז ןרירגימע וצ ןעגנואימאב עלַא

 ,םישזערייצַאנ ןקיטרָאד םעד בילוצ -- ברעמ Pp טשינ ךיוא PR ,ךעלגעמ

 יד PIN ןענעז ,טרָאּפ א וצ ןכיירגרעד וצ ןעגנולעג וליפַא OND ןעמעוו ןוא

 ןסָאלשעג עקירעמַא ךיוא ןוא ,רעדנעל עשיעּפָארײא ערעדנא ןופ ןרעיוט

 .לארשייץרא ןייק ןעמוק וצ ןריקיזיר ענלצנייא

 טָאקיִאב ןוא לוש""טרַא, ,הרשכה

 יד ןוא גנוריגער יד ,גירק ןקידנעמוק םעד ןיוש ןעמ טליפ טפול רעד ןיא

 םעד ףיוא .ןלַאפנָאדזאג ןוא-טפול ןגעק ןסרוק ןריזינַאגרָא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש

 .ןדיי ןוא ןטסירק ןעמַאזוצ ןטעברַא טיבעג

 :טקיטפעשַאב ןענעז ןוא לַאקָאל-ןיווו רעייז טָאה עפורג"טנגוי הרשכה יד

 רעגַאליץלָאה px אקשטנַאמ .ל ייב ,לימ סיקסנישטשעל .ע ןוא ןאלפַאק השמ ייב

 .ןעוועג הלוע -- ףוס םוצ ןוא .ַא .א

 רעד PR ,לוש-ְרַאפ רעד םורַא טייקיטעט יד סיוא ךיז טרעטיירב'ס

 רעד PIN .עיצארגימע יד ןרעטכיילראפ טעוו שינעטנעק-ְךַאּפ יד IN גנונעפַאה

 ןענעז'ס MM ,רעלכייפש"האובת א עיציזָאּפסיד וצ טלעטש יקסלַאװָאק רעציזַאבלימ

 רעקינַאכעמ סלַא ןענרעל טרָאד PT ןענָאק ןטנַאסערעטניא TX ,ןענישאמ טריטנַצמ

 ,קרעװטנַאה ערעדנא רעדָא

 יד רעטייוו ןריפ ,רַאפעג-סגירק רעקידנעָארד רעד ףיוא טקוקעג טשינ
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 טרוּפסה ןודעומ ידסיימ -- םיידוהי םיריעצ תצובק

 בולקיטרָאּפס ןופ רעדנירג -- טיילעגניי עשידיי עפורג א

 -סיד רעייז ,גנורעקלעפאב עכעלטסירק בור רעד ךיוא ןוא ,ןענַאגרָא-סגנוריגער

 -טריוו ןופ ןסיוטשעגסיורַא ןרעוו עכלעוו ,רעגריב עשידיי ןגעק עיצַאנימירק

 TID "ןטָאירטַאּפ עכעלטסירק PIN TOP עיצקַא רעד וצ .סעיציזָאּפ עכעלטפאש

 -ץלֶאה ןוא לַאינָאלָאק ,רוטקַאפונַאמ ןופ ןטפעשעג אד ןענעפע TIX ןזיופ

 ("אגעווס אד יִאווס,) "ענעגייא וצ ענעגייא, גנוזָאל רעד בילוצ .עשזנַארב

 -סיזקע NT םעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ רקיעב םינוק טימ טרעכיזרַאפ ייז ןענעז

 .אטאבאק ר"ד יורפ רעד ןופ ץיזרָאפ םעד רעטנוא ןייאראפ"טָאקיִאב ןקידנריט

PXזיא ץעשזדָארג ןוא לַאװכיר :םיבושי עניילק עקירעהעג ןינָאק וצ יד  

 pin“ ןופ יורפ יד .ןעלטימסנבעל רַאפ בלעװעגיוויטַארעּפָאָאק א ןרָאװעג טנפעעג

 ןכעלרעה ריא ןופ געט-קרעמ יד PR לעיצעפש טמוק יקצעליווק ףַארג רעציזַאב

mp proxyץעשזדָארג  PRגנירעה טפיוקרַאפ ןוא וויטַארעּפָאָאק ןקיצומש םעד . 

 -גנירעה סלַא ןיפערג םַאדַאמ יד :םזיטָאירטַאּפ PR“ יז טרירטסנָאמעד טימרעד

 .רעלדנעהניילק עשידיי עמערָא עטעשטומעגסיוא יד ןגעק ןירעלדנעה

 בור'ס ןרעוו עשזנַארביץלָאה ןוא האובת רעד ןיא סעיצקַאזנַארט עלַא
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 ןרעוו ןעגנודניברַאפ-טפעשעג יד .רעמענרעטנוא עשידיי יד טימ טריפעג רעטייוו

TD PNייז טרינעוונָאק סָאד לייוו ,טצעזעגרָאפ רעציזַאב-טוג ערעדנַא . 

 טרעוו ןינָאק ןיא ךיוא .רדסכ ןקיאורמואַאב NWT עסערפ ןואיָאידַאר יד

 ןינָאק PR .אנוש םעניימעגלַא םעד תבוטל טריפעג קיטילָאּפ"סַאר עשיליופ יד

 ענעגנוווצעג ONT ךיוא יוו ,הטיחש רעלעוטיר ןגעק הריזג יד טריפעגנייא טרעוו

 טימרעד לָאז גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד ידכ ,תבש ןיא ןטפעשעג יד ןענעפע

 .קיטנוז ףיוא ןפיוקוצנייא טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב

 ןעגנונעדרָארַאפ עלַאדרופבַא TS לעווש רעד ףיוא גירק רעד
 סָאװ ,ראפעג עקידנעָארד יד טליפ דנַאל ןיא גנורעקלעפאב עצנַאג יד

 ןלעטשוצנגעק PT םָאנסיוא ןָא רעגריב עלַא Po עיצַאדילָאסנָאק א טריטקיד

 רעשיליופ רעד ךיז טמענרַאפ ,העש רעקידנדײשטנַא רעקיזָאד רעד PN .אנוש םעד

 רעגרעבמעל TD ןטנעדוטס טימ ןרירעפנָאק וצ ילגימש זדיר רעטסינימסגירק

 יקסווַאקדַאלקס רעטסינימ-ןרעניא רעד ןוא ,עגַארפ-ןדיי רעד ןגעוו טעטיסרעווינוא

 ןענאקראפ יד ןעיוברעביא ,רעזייה יד ןלָאמוצרעביא ןעגנונעדרָארַאפ -- טימ

 .ןינָאק יו טעטש עניילק עכלעזַא PN טעדנעוועגנַא PIN ןרעוו סָאװ .ַא .א

 (ןעגנולייטפָא ערעטייוו יד ןיא לקיטרַא םעד ןופ ךשמה)
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 ןיוול .מ
 (ןודנול)

 הרבעש האמה יהלשב ןינוק

 ךוני ח

 יא ,תעד תינקה איה תינלופ תידוהי הליהקב רענ לש וכוניחל תינייפא

 wo ליחתא ךכל

 vy םילהונמה ,רפס יתב הנכא םתוא תודסומ ינשב pup לש התואג

 ,לכוא רדחכ םג שמישש דיחי רדחב היה םהמ דחא לכ .רלווק ר"דו ררבוד ר"ד

 הז םעטמ .וב ופחיר םיברועמ תוחירש אופיא אלפתהל pr .הניש רדחו חבטמ

 יתרסמנ רשאכ ,םינש שמח לש גלפומ ליג דע יתלכשה תא תוחדל ימא הטילחה

 יתיליב ow .ןקזה ךוראו דבוכמה (שוקרא) היעש המלש יבר לש וידסחל

 ,הליפת רקובב 8.00 דע 7.20-מ :ויה םידומילה תועש .תואבה םינשה עברא תא

 ,הרות ידומיל צ"החא 5.00--2.007מ .הרות ידומיל םירהצב 1.00 דע 9.007מ

 .ונתיבב יברה לש ורוקיבל וניכז םידומיל תנוע לכ ףוסב .דומלת 6 דע פימו

 יל הרוכז .הגוע תנמו ש"יי תיסוכ היה ורכשו הפ לעב יתוא ןוחבל גהנ יברה

 ,םיצע בטוח לש וזמ השק ותדובע יכ ,יברה לש תינשנו תרזוחה ותנולת בטיה

 םהיתוחומ ומכ ,הלילה ךשמב הרזחב םיקבדנ אל בטוחה בטח םתוא םיצעה ירהש

 .םיברה וידימלת לש םימותסה

 בוטיח תכאלמב רחב אל ךכ םא המל יברה תא לואשל יתיואתה דימת

 .םיצעה

 ןוגכ תויטפשמ תולאשב יחותינ לע דאמ יבא האגתה הלא םירוקיבב

 .הנומש ליגב היה הז ."תילטב ןיזחוא םינש,

 תא עיבשהל ידכבו תינוליחה ונתלכשחל הנינעתה תיסורה הלשממה

 (םירבדה ךשמהב רובידח בחרוי וילע) סוטיב רמ תא יברה קיסעה הנוצר

 ףאשו הלא לכב קפתסה אל יבא .(לפכה חול רקיעב) ןובשחו תיסור ונדמלל

 ינדמלל סוטיב רמ םיכסה שדוחל תוקיפוק 10 תרומת .יתלכשה תא ביחרהל

 תויטרקוטסיראה תוחפשמה ידלי ודמל התוא הפש ,יטוג בתכב תינמרג בותכ

 תויהב בושח היה אל םירבדה םוגרית .םיצולקהו םירדנזה ,םיסיווה :ונריעב

 .תתוועמ שידיי קר וזה הפשה

 םוקמ יל חטבוהו ,סוטיב רמ לש הדחה וניע יב הרחב עשת ןב יתויהב

 רפסמו תויה בר דובכל יל בשחנ רבדה .ודי לע להונמ ידוהי ידוסי רפס תיבב

 ינש ונריעב ויה יכ ןאכ ריכזא .תומוקמה רפסממ הברהב לודג היה םידמעומה

 אל שיא לבא ,בורל םייונפ תומוקמ םהבו ינמרגו ינלופ :םיפסונ רפס יתב
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 ילתכ ןיב .תיראצה היסור ימיב ברועמ יתדע ןיב ךוניח ותעד לע הלעה

 .תואבה םינשה עברא תא יתיליב סוטיב רמ לש ורפס תיב

 תא איצוהל ילבמ ונתאמ שיא vow אל הב ,תיסורב ולהנתה םידומילה

 אל תינלופה ךא הבר תוידוסיב הדמלנ mom הירוטסיה .הז ללכמ הרומה

 .ללכ הרכזוה

 ינש הל ושדקוהו דבלב חדינ זוחמכ ןילופ הרכזוה רבד לש ותימאל

 .היפרגואיגה רפסב דבלב םידומע

 ,םהיתועבצא תוצקב לגרסב הפלצה י"ע ושנענ םירגפמ וא םילצע םידלי

 .בוט דימלת תויהל הענכש יתואו ,םיקרפב םיעצפל םיתעל המרגש

 ונריבעה הרשעישולש ליגב .ןינוק לש ןולימב העיפוה אל םזידס הלמה

 .תיסורב םידומילה ולהנתה ןאכ םג .יקצבונ ןפ לש ןוכית רפס תיבל סוטאב רמ

 רחאל תועש התיכב קזחוה ןירבעהו רוסא היה תינלופה הפשב שומישה

 .םידומילה

 תורפסה דומילל עובשב העש השדקוה םיינלופ םייטוירטפ תושגר קופיסל

 ןייטצמ דימלת יתויהב .ינלופ רמוכ י"ע להונו הבוח היה אל הז דומיל .תינלופה

 יתוא הדימצה וז הדבוע ,םירחא םידימלת ינפל אמגוד לעב ירומ ילע ועיבצה

 -יתבל וחלשנ הלא םירשואמ ."ץוח , ידמול םידימלת לש תיביסולקסקא הצובקל

 .ץיקה תשפוחב קר םהיתבל ורזחו (שילק ,'ץיבול ,'זיגז) תורחא םירעב רפס

 וטנרפפא

 יונפה וננמז בור תא םילבמ ונייה וז הפוקתב .1900 תנשל ונאיבמ הז

 דחאב .בוקר'צ רשג לע תוטטושב וא (קניר י'זוד) הלודגה רככ תוביבסב

 :השדח הפש תריצי תראתמה העדוה ימוקמה ןותיעב וניאר םימיה םימיה

 וננומד תא הבש וז הפש דומילל ןויערה .ףוהנמז רוטקוד י"ע "וטנרפסא,

 תורבוח המכ השראוומ ונגשה .השדחה האמה תלחתה תא םלוהה עצבמכ

 :יל םירוכז םכותמ שיא רשע םינשכ ונייה .הפשה דומיל תכאלמב ונלחתהו

 ,יסמוט קציוו ,התוחא ,הבונירואמ היסוז ,סיוו סקילפ ,רדנז שולז ,קטוק ךטס

 ךשמב .םירחאו ךאבנרפ הנלה ,יקסנישובל ףסוי ,ץולק שוגיז ,הנבורדנולפ

 .החישבש לוגריתב ונכשמהו הקסנישובוק הפקב ימוי רועש ונמייק תועובש השש

 הפשה תשיכר לע ונקופיסו ונתואג לבא ,דאמ הכומנ התיה הפשב ונתטילש תמר

 .הז בקע המגפנ אל

 ירבחמ המכ ינהמת .תויתרבחה ונתלועפל הלחתה אוה וטנרפסאה דומיל

 הפשה הקתיר םינפ לכ לע יתוא .וטנרפסאה תפשל םתבהאב ודימתה זאד

 .ייח לכ ךשמב
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 היופפס

 .יטרפ ןפואב יתכשמה ידומיל תאו ןינוקב יתיליב תואבה םינשה יתש תא

 םינושארה םירפסה .ןינוק תירוטסהב הנושאר הירפס ונתצובק הדסיי 1901 תנשב

 השרווב ףלחוהש ידמל ןווגמו ןטק אל ףסוא ונרבצ ךכ .םירבחה יתבב ופסאנ

 .םישמושמ םירפסב

 זא .ירוה תיבבש ןטק ןורדחב ןסכואו תונדפקב גלטוק הז םועז ןיערג

 הלאשהב םירפס .שדוחל תוקייפוק םירשע תרומת םייונימ םישישכ ונסייג

 .םיירהצה רחאש תועשב ישישו ישימח ימיב וקלוח

 הרטשמהמ ןוישר ונשקיב אל :הירפסה לוהינל ףסונ הקתפרה לש םעט

 תוריהזה יעצמא לכב ונטקנ ןכלו (ונל ןתינ היה אל יכה ואלבש) התחיתפל

 תחתמ םירפס תליבח םע םישנאו ונתזעה הלדג ןמזה ףולח םע .םיירשפאה

 םיחוורהו לדג ונרוזחמ .לודגה קושה תביבסב ליגר ןויזחל וכפה םיחש תיבל

 תישידיי הירפס שוכרל ונידי הגישה רצק ןמזבו ,םיפסונ םירפס תשיכרב ועקשוה

 הירפסה הלדג וז ךרדב .יקסנורבוקס ינמודמכ ומש רשא ריעצ ךרוכל הכייתשהש

 .רגיצנד לש ותיב ףתרמב היה הירפסה לש שדחה התיב .םוקמה ונל היה רצו

 .םשל וננכשמ תא ונקתעה ינאו סקז ןכל ,הלועמ הרימש ךירצה בר הכ רצוא

 הלועפב .ונתירפסל שולפל הרטשמה לש התמיזמ לע העידי וננזאל הבנוג םעפ

 ופתיש םיטנדוטס תורשע .םירבחה ןיב םתוא ונקלחו םירפסה תא ונזרא תצרמנ

 ךרענ אל שופיחה יכ ,אישה תדוקנל עיגהל ילבמ םייתסנש ,הז עצבמב הלועפ

 ונתדובעו םמוקמל ורזחוה םירפסה ,ונתגאד החכש רפסמ םימי רחאל .םלועל

 .םדוקמכ הכשמנ

 דאמ .ןינוק תא יתבזעש רחאל גולטק יתושרב אצמנ הזה םויה םצע דע

 .ונתירפס לש הלרוגב הלע המ תעדל יתיואתה

 שידיי ןותיע

 תונותיע לש הכימת אלל דבלב םירפס י"ע תוברתה תצפהב עצב המ

 .םינותע תונכוס תמקה היה אבה ונדעצו ,הז ןוויכל ונטבמ הנפוה ןכל .תימוי

 םינותעה רענ .ראודב םוי םוי ונל וחלשנש םינותע רפסמל םייונמ ונייה

 ופתכ לע יולתה לודג דב קית םע קלימ םשב ןטק דלי היה ןינוקב ןושארה

 .ועבוכ ביבס לוחכ טרס י"ע ומלשוה וידמ .העוצרב

 תרוסמהל בטימ יפל וינותיע תא ץיפהו ןינוק תובוחרב קלימ בבוס ךכו

 אמצב ועמג ריעה ישנאו םלועל בנשא החתפ תונותעה .תראופמה תיאשרווה

 .וכרד ףטשש רואה תא
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 שרדמה תיבב םירעוס םיחוכיוול אשונ התיהו רכומ גשומל הכפה תונויצה

 ימא העקש רשאכ ונתיבב הררשש החנזהה תא ינא רכוז .הליפתה תועש ירחא

 םיינויצ םידלי תלהקמ םג הדסונ וז הפוקתב .ןותעהמ םיכשמהב רופיסה תאירקב

 ושמישש יקסנשיבול ףסויו ילתפנ יחא י"ע הנגרוא הלהקמה .!נרפוס יתרש הב

 .דחאכ םיילקיסומ םילהנמו םיחצנמכ

 הקינכטילופ

 יתשגנ םשמו ץיבול לש ןוכית רפס תיבב יתיליב 190273 םינשה יתש תא

 ךותמ יכ ,רתויב םישולק ויה ייוכיס .השרוו לש ינכטילופ ןוכמל הסינכ ינחבמל

 םלכ תעתפהל .םידוהיל ובצקוה תומוקמ הרשע העבש קר םידמעומה 0

 ןינוק םע ירשק ויה הלא םינש ךשמב .תונוכמ הסדנה םש יתדמלו יתלבקתנ

 תועונת .1905 תנשב לפנה תכפהמל ומדקש תוערואמ רואתב קפתסאו םיטעומ

 וינמיס תא ןתנ הזו ,היולג תודדומתהל וננוכתה היסורו ןילופ לש תרתחמה

 ןיב ולהנתהב םיכשוממ םיחוכיוו .הטיסרבינואהו ןוינכטה לש םיטנדוטסה ברקב

 םימי המייקתהש הבישי יל הרוכז .ל .ק .ּפ .צ .סדהו .ס .ּפ .ּפ"ה ,ידוהיה "דנוב,ה

 ולהנתה .תרחמל רקובב 5 דע ברעב 6 העשמ הכשמנו דלומה גח ינפל רפסמ

 .ראצה דגנ םימואנ ואשנו ונילא ופרטצה םייסור םירוספורפ המכ .םירעוס םיחוכיוו

 ראפ בורב דקומ לע התלעוה ראצה לש ןיעה תביהרמ ןמש תנומת

 .היסור יבחרב ההובג הלכשהל תודסומה לכ ורגסנ תרחמל .םלואה עצמאב

 םהיתובקעבו ואכוד תויוממוקתהה .הינלופבו היסורב הצרפ תויוממוקתה תרוש

 רפסמ תועובש יתראשנ ינא .רעונה בטימ לש ריביסל םישוריגו םירסאמ ואב

 תוליעפב דימ יתעקש הב יתדלומ ריעל יתרזח ךכ רחאו תבערומה השראווב

 .תיתרתחמ

 תיתגלפמ תוליעפ

 .םירשעל תחתמ עצוממה ונליג ,םירבח השימחו םירשעכ ויה ונתצובקב

 ונדדועו ,הרוסא ןבומכ חתיהש תינלופה הפשה דומילל תוצובק ונגרא

 .שידיי אורקל ונדימלת תא

 םתא ואיבהש םיחרוא ,הגלפמה ינגראמ םע םישגפמ ונמייק תעל תעמ

 וא תיסורב םינולע הלא ויה .(הלוביב) תיטסילאיצוס תורפס לש תוליבח

 .ןטק םולשת תרומת ץוח ישנאל ףאו הגלפמה ירבחל םתוא ונקלח ונאו שידייב

 אוה .לופכ םולשת תרומת ןולעה תא שכר רשא יול שוקימ היה הלאמ דחא

 תועונתל ברוקמ תוארהל המגמב ,םייסורה םיניצקה וירבחל םינולעה תא הארה

 .תוינלאמשה ירמה
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 ללגב דאמ השק התיה םהב האירקה לבא ,ונלשמ םינולע ונספדה םיתעל

 .ונירבחל ואיבה םה תלעות הזיא עדוי ינניאו .ונתושרב היהש עורג הספדה דויצ

 .רתויב המועז התיה םתעפשה לבא ,אבצה יניטקרסקל ורדח םינולעהמ המכ

 ןיד תיב תבישי יל הרוכז .םיימוקמ םינינעב ליעפ קלח החקל ףא הגלפמה

 םיטייח תוילוש השולש :םימישאמה .תוצחב המייקתהש יתגהנהב יתגלפמ

 םוצמצ השרד העיבתה ."םדה יאמצ ,םייטסילטיפקה, םהידיבעמ תא ןידל ועבתש

 תלפכהו ,סקרמ לרק תרותל םאתהב ,הנומשל הרשע-םיתשמ הדובעה תועש

 ךא ,םויל הדובע תועש הרשעידחא לע ונרשפתה ןידה-קספב .הדובעה"רכש

 !אוהש לכ רכש ולביק אל תוילושה יכ רתול ונצלאנ ינשה ףיעסל רשאב

 .הגלפמה ןרקל םרתנש ,טפשמה"תיב תואצוה -- דחא לבורב סנקנ ?טסילטיפקה,

 .הרומג תוניצרב הלא תולועפל ונסחיתה אוהה ןמזב

 הגלפמ יגיצנ םירשע לש הצובק חירבהל דנוב הטממ הארוה הלבקתנ םעפ

 תונוישר םירשע היריעהמ ונגשה .ל"וחב תידוס הפיסאל ינמרגה לובגה תא

 םיטחוש יעבוכב םיגיצנה תא ונשבלה .םייודב תומש oy הצפולס ךרד רבעמ

 הצפולסל הבכרמב םונחלש ןינוקב תחא הליל תניל ירחא .םידיסח יליעמבו

 .םיירהצבו רקובב ,תודרפנ תוצובק יתשב

 חכש תושגרתה בורמ רשא ,דחאל טרפ לובגה תא תוצחל וחילצה םלכ

 .שדח ןוישר םע עסנו תינש ןינוקל רזחוה אוה .םושרה ומש תא

 .יראצה רטשמה תדמשה םשל קשנ גישהל התיה רתויב הלודגה ונתפיאש

 .ץוח ישנאמ םג ופסאנ תומורת ,עובשל תוקייפוק שמח san לכ םרת וז הרטמל

 רובעכו תונוטלשל בנגוה רבדה .גנינוארב גוסמ םיינש וא חדקא ונינק הז ףסכב

 תולג תונש יתשל שילקב טפשמ תיב י"ע ינפב אלש יתטפשנ םינש שולש

 רתוי היה ידידימ המכב לופיטה .תשומחתו קשנ תרתסה התיה המשאה .ריביסב

 ןיגוריסל ואציו וסנכנ יקסנישובל םלושו ,שילקב הדמל רשא ,ךבנרפ הנלה .השקונ

 ןיטולחל וירוה min םלענ ץולק קינה .טוש לש ומעט ושיגרה םיברו רהוס-תיבמ

 .יניצר TY ושוריפש "לופ, םשב "דניב , הטמב עודי חיה אוהו

 שפוחה םוי

 ברקתה המצע היסורב גרוהל תואצוהו תושק תופידרל ליבקמב םייתניב

 הרבע תונותעה .המודה תא רשיא ראצה :הנידמה הלמשוח 1905 ץיקבו שפוחה

 !הקוחה יחת ,תונדורל האלה !עיגה ףוס ףוס שפוחה ,דדיה ,היתודג לע

 תוארקהו םיחוכיוו ,תושיגפל םיליכשמ לש ליגרה להקה ףסאתה ןינוקב

 תווקת ךות םואתפ וררועתה םיידוהיה םיתבה ילעב .ומויב םוי לש רבדל ויה

 הידוה תכולהתב תינלופה היסולכואה םע דחיב ףתתשהל הננכתו רורחשה
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 קרו ולא תוחטבהב ןבומכ ונמלשה אל הדובעה תעונת ישנא ונא .הלשממל

 ןיגפהל ידכב .ונתוא תוקפסמ ויה 1789 לש תיתפרצה הכפהמה חסונב תודקירב

 היה לגדה תא .ונלש לגד תחת תדרפנ הכולהתב דועצל ונטלחה וניתושגר תא

 .אוצמל ךרוצ

 םיטחמ בהז הפוצמ רינ ,קבד םע ריס ,םודא דב לש םירטמ השולש ונגשה

 1030 העשב .רדנז שולס לש ותיבב ףתרמל וחרבוה וללה םירמוחה לכ .רמצו

 םהרבא ,סייו סקילפ :םירשוקה ולחה םבכשמ לע ולע םינקזה רשאכ הלילב

 ךרואב תוינלופו שידיי תויתוא WONT יכונאו התרבח ,הטי יתוחא ,שולפ ,סקז

 .םודאה דפה לע םונקבדהו רטמיטנס הנומשכ לש

 !"תיטסילאיצוסה הכפהמה יחת, !"ראצה ay האלה, :ויה תואמסיסה

mien רחא 27a תינלופב ינשה דצהו שידייב היה לגדה לש דחא. ty 

 תובקעב תושגרתהמ ריעה התמה תרחמל .ונתיבל ונקמחו הכאלמה המלשוה

 .ונתודלותב הנושארה םעפה וז םייוגו םידוהי לש תפתושמה הלועפה

 םהישודקו םהילגד םע םינלופה :תוכולהתה יתש וגזמתה ברעב 6 העשב

 םאנ ow .(קניר י'זוד) הלודגה רככל ודעצ םלוכ .הרותה-רפס oy םידוהיהו

 ורזפתה ומייסב ."תישפוחה ןילופ, לע תיסורה הפשב רוזאה שאר םהינזואב

 .חמש בלב םלוכ

 ןכל .םינגרובה םע תפתושמ הלועפ ונתעדב ונלעה אל םירטלורפה ונא

 תא תאשל יתשקבתנ .(ידוהיה עבורב) יקסר'צנרג קושב תדרפנ הפיסא ונמייק

 .הארא ןעמל py אסכ Sym תינלופב יתמאנ .הדובעה ישנא ינפב ירבד

 המחלמ, ,"םילמעה יוכיד, לע יתשכרש תושדחה תואמסיסה לכב יתשמתשה

 הבירקו תכלוהה טאירטלורפה לש הרוטטקידה, ,"ףייוזמה, טנמלרפב המרוח דע

 תוצובק ונילא ופרטצה ךרדבו ,הכולהתל ונאציו ונרדתסה םואנה רחאל .המודכו

 ונלבקתנ לודגה קושב הלשממה ידרשמ ינפל ונעגה רשאכ .ינלופה .ס .5 .פה

vyהרטשמה דקפמ  IWRהפשב םואנב חתפו םידיקפ ינש םע דחיב עיפוה  

 !"ראצה םע האלה, :תואירקב לבקתנ ומואנ .השדחה תוריחה לע תיסורה

 וניחבה הארנכ םה .ונוא לע והשמ ויולמ ושחל הלא עמשל !"ןילופ יחת,

 המכ רחאל .תיטמולפיד ךרדב וגוסנו תואמסיסבו םודאה לגדב ברעה ימודמדב

 .ונרזפתהו אצומה םוקמל ונרזח תואמסיס לש םיפסונ תורורצ

 םילעופה ,התמדרתל הרזח ןינוק .שפוחה םג ףלח ותאו ,ףלח שפוחה םוי

 .תוידוס תוריקח תכירעל הרטשמהו םינולע תקולחל

 סקילפ .ורסאנ םיינש וא דחא ,םהלש רפסה יתבל ורזח םידימלתה בור

 .חמק קשל שפוחמ הפוא לש ןורק ךותב תומדקומה רקובה תועשב חרב סייוו

 היריעל ,אופיא ,,יתכלה .יתובקעב הרטשמה יכ ישמוט י"ע יל רסמנ םיימוי רובעכ
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 םויב וב pop תא יתבזעו דחא םויל הצפולסב לובגה רבעמ תושר יתגשה

 | .דיחיה ישוכרכ םילויט לקמ םע

 היתודלותב יקלחו האמה יהלשב וז הביהלמ הפוקתמ ןינוק לש הרופיס והז

 .ינורכז בטימ יפל

 יתשא תא גיצהל תנמ לע 1922-ב םעפ .םיימעפ ןינוקב יתרקיב זאמ

 עבטה ךרדב .ירוה לש בהזה תנותח םויב 1938-ב היינשה םעפבו ירוה ינפב

 רשק רוציל יתחלצה אלו תונושארה יתונש לש הריוואהמ קחרה ריעה "הלדג,

 השראווב וטנרפסא סרגנוקב ףתתשהל ,תפסונ םעפב יתויהב ןכל .שדחה רודה םע

 .תיגרט הרוצב יתחפשמו ידידי ומלעי הנממ ןינוק תא רקבל חורה יב המק אל

 חור רצוקב הכחמ ינאו ירופיס ז | וכישמיש םיבדנתמ דוע ויהי קפס אלל

 .םהירבד תא אורקל
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 ןיוועל ץירַאמ
 (ןָאדנַאל)

PR PAXטרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ בײהנָא  

 גנואיצרעד

 הליהק רעשידיי א ןיא לגניי ַא IND גנואיצרעד רעד ראפ שיפיצעּפס

PRןעוועג זיא ןליופ  ONTןסיוו עזעיגילער . 

 ןוא רערבָאד ןופ טריפעגנָא ,םירדח ייווצ ןעוועג ןענעז טָאטש רעד ןיא

 וצ טנידעג טָאה סָאװ ,רעמיצ PR PN ןעוועג זיא רדח סעדעי .דמלמ רעלָאווק

 IND TN“ ,ןרעדנווו וצ טשינ .Pr PR .רעמיצפַאלש TN רעמיצ-סע spp :םעלַא

 עמַאמ JOO ONT םעד בילוצ ,רדח PR ןגָארטעגמורַא PT TAXI תוחיו ענעדיש

 ךימ טָאה'מ זיב ,רָאי 5 ןרעוו לעוו ךיא זיב גנודליב ןיימ ןגײלוצּפָא ןסָאלשַאב

 דיי רענעעזעגנָא ןא -- שוקרַא בייל המלש דמלמ ןופ דסח םוצ ןבעגעגרעביא

 ןענרעל Pp yyw יד ,רָאי 4 טנרעלעג PN בָאה טרָאד .דרָאב רעגנַאל ַא טימ

 -- גָאטימרַאפ 1-9 ןופ ; הליפת -- טכַא זיב ןביז בלַאה ןופ :טלײטרַאפ ךיז ןבָאה

 .דומלת -- 6-5 TD ןוא הרות רעטייוו גָאטימכָאנ 5--2 ןופ ;ןענרעל-הרות

 רעד .זיוה ןיא ךוזַאב א טימ ןעוועג דבכמ זדנוא יבר רעד טָאה "ןמז , ןדעי ךָאנ

 ןעוועג זיא רכש רעד PPNOW ןרעהראפ וצ ןעוועג גהונ Pr טָאה יבר

 רעד יוו יונעג ךיז ןָאמרעד ךיא .ךעקעל עיצרָאּפ עסיורג א ןוא שי לזעלג א

 ץלָאה יו רערעווש זיא טעברַא ןייז זַא ,ןגָאלקַאב קידנעטש ךיז טגעלפ יבר

 קידנעטש INT PN .טּפָאטשרַאפ ןענעז םידימלת יד ןופ תוחומ יד לייוו ,ןקַאה

 -עגסיוא טשינ רע ONT סָאװרַאפ :ןיבו םעד IND I גערפ א pwn םעד טאהעג

 ?ןקַאה-ץלֶאה ONT רעסעב ןבילק

 PR גנואיצרעד רעזדנוא טימ טריסערעטניאראפ PT ONT טכאמ עשיסור יד

 טקיטפעשַאב רעבירעד טָאה יבר רעד ,םידומיל עכעלטלעוו ךיוא טגנַאלרַאפ טָאה

 .(לפכה חול רקיע רעד) ןובשח ןוא שיסור זדנוא ןענרעל וצ סוטַאעב רערעל םעד

 טלָאװעג ONT PX םעלא OT טימ טנגינגאב טשינ Pr IWAN טָאה רעטָאפ ןיימ

 ,ןעוועג םיכסמ סוטַאעב זיא שדוח א סעקיּפָאק 10 רַאפ .ןסיוו ןיימ ןרעטיירברַאפ

 טנרעלעג זדנוא ייב ןבָאה שטייד ,תויתוא עשיטָאג om שטייד ןענרעל וצ ךימ

 ,סרעדנַאז ,סעסייוו :טָאטש רעד ןיא תוחפשמ עשיטַארקָאטסירַא יד ןופ רעדניק יד

 ,סעצָאלק

 רעליש ןקידנסאפ א ןעעזעג רימ PNR סוטַאעב ONT טלַא רָאי 9 קידנרעוו

 סע לייוו ,דובכ רימ טפַאשראפ טָאה ךאז יד .לוש-סקלַאפ רעשידיי ןייז רַאפ

 .לוש ןיא רעצעלפ לָאצ יד יוו םידימלת רעמ ליפ ןעוועג קידנעטש זיא
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 עטרַאװ רעד ףיוא קירב יד הטרַאול לעמ רשגה

  PX,ןענאמרעד זומ  PR INןעוועג ןענעז טָאטש רעודנוא  INIןלוש ייווצ :

  xעשיליופ  PRרעבָא ,רעצעלפ עקידייל ליפ ןעוועג ןענעז סע ּווו ,עשטייד א

 רענייק  PT ONTרעדניק עשידיי ּווו לוש א ןלעטשרַאפ טנַאקעג טשינ טלָאמעד

 ןעמַאזוצ ןענרעל ןלָאז  wm.ןטסירק

 ןענעז סעיצקעל יד .רָאי 4 טנרעלעג ךיא בָאה סוטאעב 'ה ןופ לוש רעד ןיא

 םעד ץוחַא ,זדנוא ןופ רענייק ON ,ךַארּפש רעשיסור רעד PR טריפעג ןרָאװעג

 ,יונעג טנרעלעג ןעמ טָאה עטכישעג עשיסור יד .טשרעהאב טשינ טָאה ,רערעל

 .טנַאמרעד טשינ טפיוהרעביא ןעמ טָאה עשיליופ יד רעבָא

 טימ טפאלקעג רע טָאה טנרעלעג טוג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעליש יד

xטשינ טימרעד ןוא ,רעגניפ ץיפש יד רעביא עקיעיניל  ONIONטעדנּוװרַאפ  

 .דימלת רעטוג ַא ןייז וצ טגייצרעביא סע טָאה ךימ רעבָא ,טנעה יד

 -לטימ רעד PX טריפעגרעביא סוטאעב ךימ טָאה רוחב רעקירעי 13 סלַא

 שיליופ :שיסור ןעוועג ךארפש"טכיררעטנוא יד זיא ָאד DIN ,יקצַאוואנ ןופ לוש

 זיא ,טַאבראפ ןפיוא ןעוועג רבוע טָאה סע רעוו PX ,ןטָאברַאפ ןעוועג זיא

 .לוש px סעיצקעל יד ךָאנ ןביילב וצ ןרָאװעג טפָארטשַאב

 טימ טקידירפַאב ןעמ טָאה ןקַאילָאּפ יד TID ןעגנַאלרַאפ עשיטָאירטַאּפ יד

 טשינ זיא עיצקעל יד ךיוא .רוטארעטיל רעשיליופ OND ךָאװ רעד ןיא העש 1

 .חלג רעשיליופ א טָאה טנרעלעג .שירָאטַאגילבָא ןעוועג

 סלַא ןזיװעגנָא רימ ףיוא סרערעל יד ןבָאה ,דימלת רעטוג א קידנעייז
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 ןופ ץוחמ רעטייוו ןענרעל טנעקעג PIN ANA ךיא .םירבח עניימ רַאפ ליפשייב

 .שילַאק ,שטיוויול ,שזעיגז יוו ,ןינָאק

 ַאטנַארעּפ סע

DAN טכַארברַאפ ןטסײממַא רימ ןבָאה טרעדנוהרָאי םעד ןופ בייהנָא PR 

 .קירב רעווַאקראשט רעד ףיוא טריצַאּפש רעדָא ,קרַאמ ןסיורג  OND PRןבָאה

 טנעיילעג רימ  PNR,העידי א גנוטייצ ַא  INעיינ ַא ןרָאװעג ןפאשעג זיא סע

 .?ָאטנַארעּפסע , :ףָאהנעמַאז ר"ד ךרוד ךַארּפש

 IND“ רעזדנוא טקריוואב טָאה ךארפש עיינ יד ןענרעל וצ קנַאדעג רעד

 ךיז ןבָאה רימ .סעיינ ַא זיא ONT IN ,ןעזעגנייא ןבָאה רימ ןיא עיזַאט

 רעד וצ טסנרע ךיז ןעמונעג ןוא ןרַאלּפמעזקע עכעלטע עשרַאװ ןופ טפַאשראפ

 ,ךַאטס :ךָאנ ךיא קנעדעג ייז ןופ ,ןָאזרעּפ 12 א ךרעב ןעוועג ןענעז רימ ,הכאלמ

 ,(רעטסעווש (PR PR אנווונירואמ ַאישַאז ,סייוו סקילעפ ,רעדנאז שולַאז ,קעטָאק

 ךאבנרעפ אנעלעה ,יקסנישובַאל ףסוי ,ץָאלק שוגיז ,רעדנעלדירפ ,יסמאט קעציוו

 .ערעדנַא ןוא

 עיצקעליגָאט רעזדנוא ןטלַאהעגּפָא רימ ןבָאה ןכָאװ 6 PD ףיולרַאפ ןיא

 .ךארפש רעד PN ןטלַאהרעטנוא ךיז רדסכ TN יקסנישובָאק ןופ עפַאק ןיא

 ידוהיה רעונה לש תלייטה -- הלודגה רככה
 טנגוי רעד ןופ ץַאלּפ-ריצַאּפע רעד -- קרַאמ רעסיורג רעד
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 TNT רעבָא ,ךארפש יד טשרעהַאב םיוק ךָאנ ןבָאה רימ זא ,ךיז טײטשרַאּכ

 .טריצלָאטש טימרעד

 -לעזעג רעזדנוא PD בייהנָא רעד ןעוועג זיא ָאטנַארעּפסע ןענרעל סָאד

 .ךאז רעד וצ ןבעגעגרעביא עביל טימ ךיז ןבָאה ליפ .טעברַא רעכעלטּפַאש

 .ןבעל ןצנַאג ןפיוא טּפַאכרַאפ אטנַארעפסע טָאה ךימ

 קעטַָאילביב

 ןיימ TIX ןינָאק PR טכַארברַאפ ךיא ANT AWW ייווצ עקידרעטייוו יד

 רעזדנוא טָאה 1901 רָאי PN .טאווירפ טצעזעגרָאפ PR בָאה גנודליב ערעטייוו

 עטשרע יד .טָאטש רעד ןיא קעטָאילביב עטשרע יד טעדנירגעג םירבח עּפורג

 ךיז טָאה יוזַא .םירבח יד ןופ רעזייה יד ןיא ןרָאװעג טלמַאזעג ןענעז רעכיב

 ןבָאה רימ סָאװ ,גנולמַאז עקיטראנדישראפ ןוא עניילק ןייק טשינ טלמַאזעגנָא

 רעכיב יד ןבָאה רימ .םירפס עטצונעג ,ערעדנַא ףיוא טלסקעוועגסיוא עשרַאוו ןיא

 ןופ זיוה םעניא לרעמיצ ןיילק א PR טנדרַאעגנייא ןוא טריגָאלַאטַאק יונעג

 .ןרעטלע עניימ

 יד .שדוח א סעקיּפָאק 20 רַאפ רענעייל 60 א ךרעב ןפאשעג ןבָאה רימ

 ןבָאה רימ .גָאטימכָאנ קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ טגרָאבעגסױא ןעמ טָאה רעכיב

 טשינ יוו-ייס טלָאװ עכלעוו) ,ײצילָאּפ רעד ייב שינעביולרעד ןייק ןטעבעג טשינ

 .ןעלטימ-סטכיזרָאפ עכעלגעמ עלַא | ןעמונעגנָא רעבירעד ןבָאה ןוא (ןבעגעג

 ךעלקעפ טימ םירבח -- טייקטסיירד רעמ ןעמוקב רימ ןבָאה טייצ רעד טימ

 .קרַאמ ןסיורג םענופ טנגעג רעד יא גנוניישרעד YOON IN ןעוועג ןענעז םירפס

 עיינ ןברָאװרעד רימ JANA תוסנכה יד ןופ PX ,ןסקאוועג זיא ץאזמוא רעד

 ןופ גנולמַאז א טפיוקעגפַא רימ JANA OY רעצרוק א PO ךשמ PR רעכיב

 רעזדנוא ןסקַאוועג זיא םורא ױזַא .יקסנָארוװָאקס רעדניבנייא םייב ,רעכיב עשידיי

 ..ץַאלּפ רעטלַא רעד NVA גנע ןיוש זיא סע ןוא קעטָאילביב

 רעסיורג ַאזַא .רעגיצנַאד ןופ רעלעק םעניא ןעוועג זיא לַאקָאל רעיינ רעד

 ךיא TIN סקַאז טָאה רעבירעד ,הרימש עטקראטשראפ א טגנַאלרַאפ טָאה רצוא

 ןגָארטרעד ןרעיוא ערעזדנוא וצ ךיז ox לָאמ ַא טימ .ןיהא ןבילקעגרעבירַא ךיז

 .ןרוּפש ערעזדנוא ףיוא זיא ייצילָאפ יד זַא ,העידי א

 יד ןשיווצ טלייטעגנייא ייז ןוא רעכיב יד טקַאּפרַאפ דלַאב JINN רימ

 יד םגה ,עיצקא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןטנעדוטס רעקילדנעצ .םירבח

 ךיז רימ ןבָאה םורַא געט עכעלטע PR .טכוזעג טשינ לֶאמנייק טָאה ייצילָאּפ

 .טעברַא רעד ןיא ןעוועג ךישממ PR טקיוראב
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 ןעגנוטייצ עשידיי

 זיא רעכיב ךרוד רָאנ רוטלוק ןטײרּפשרַאפ ONT IX ,ןעזעגנייא ןבָאה רימ

 -גנוטייצ א טימ ןדניברַאפ PT PR גנוטייצדגָאט ַא TINA PIX ףרַאד'מ ,קינייוו

 .רוטנעגַא

 ןעמָאנ ןטימ לגניי NR ןעוועג זיא רעטיירפשראפדגנוטייצ רעטשרע רעד

 טימ ןוא עקעט עטנווייל עסיורג א לסקַא ןפיוא טפעלשעג טָאה רע .קלימ

 ןוא .TON יד רעביא ןעגנַאגעג pom זיא UN .טיה םעד טריצַאב סאפ ןעיולב ַא

 TANT ןעגנוטייצ יד .ןעגנוטייצ יד טיירּפשראפ !"טנייה, ,!"טנייה , קידנפורסיוא

 יז DONA גנורעקלעפַאב יד PN ,טלעוו רעטיירב רעד וצ לרעטצנעפ א טנפעעג

 .ןעגנילשעג טשרוד טימ

 עקרַאטש TID עמעט א PR ףירגַאב רעטנַאקַאב ַא ןרָאװעג זיא םזינויצ

 ןטנעגעלערפ עשיטסינויצ יד .הליפת רעד ךָאנ שרדמה תיב ןיא סעיפוקסיד

 ןיימ OM PT ןאמרעד ךיא ,רעגנעהנָא עקידתובהלתה ףיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה

 ןסעגראפ PT טָאה יז תעב בוטש PR טפַאשטריװ יד טקיסעלכַאנראפ טָאה עמַאמ

 רעד PR .גנוטייצ רעד ןיא םיכשמה PR טקירדעג -- השעמ יד ןענעייל םייב

 רָאכ רעד .רעדניק עשיטסינויצ ןופ רָאכ ַא טעדנירגעג ךיוא Pr טָאה טייצ

 עכלעוו ,יקסנישובַאל ףסוי ןוא ילתפנ רעדורב ןיימ ךרוד ןרָאװעג ןפאשעג זיא

 .סרעטייל עשילַאקיזומ ןוא ןטנעגיריד יד ןעוועג ךיוא ןענעז

 םוקינכעטילַאּפ

PRלושלטימ ןיא טנרעלעג ךיא בָאה 1902--1902 ןופ ךשמ  prשטיווַאל . 

 .םוקינכעטילַאּפ רעוועשרַאוו ןיא ןעמַאזקע םוצ ןטערטעגוצ PN ןיב טרָאד ןופ

 ןטַאדידנַאק 200 יד ןופ לייוו ,עכַאװש רעייז ןרָאװעג ןענעז ןטכיזסיוא עניימ

 ןיב גנושַאררעביא סנעמעלַא וצ .ןדיי ראפ טמיטשַאב 17 INI ןרָאװעג ןענעז

PXןוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא  ANAקינאכעמ-רעינישזניא ףיוא טנרעלעג . PN 

 טנַאקַאב יוו .ךאווש ןעוועג ןינָאק טימ גנודניברַאפ ןיימ זיא ןרָאי יד ןופ ףיולראפ

 TD ןעגנוגעוואב עוויטַאריפסנָאק יד .ןלאפעגכרודַא 1905 עיצולַאווער יד זיא

 סרעדנוזַאב ,עיצקַא רעכעלטנפע ןַא וצ טיירגעגוצ ךיז ןבָאה דנַאלסור ןוא ןליופ

 -נעטש .טעטיסרעווינוא PR םוקינכעט ןופ ןטנעדוטס יד ןעוועג ןענעז טקילײטַאב

 .ל .פ .ד .ס ןוא .ס .ּפ .ּפ ,"דנוב, ןשיווצ טריפעג PT ןבָאה סעיסוקסיד עקיד

 עשזַאב ראפ ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו ,גנוציז א [IN קנעדעג ךיא
 עשימרוטש .ירפ רעד ןיא 5 זיב טנווַא 6 ןופ טרעיודעג ONT ןוא ,?עינעזדָארַאנ

 ןרָאסעּפָארּפ עשיסור עכעלטע .ןפורג יד ןשיווצ טריפעג PT ןבָאה סעיסוקסיד

 .רַאצ םעד ןגעק סעדער ןטלַאהעג ןוא ןטערטעגוצ זדנוא וצ ןענעז
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 דַארַאּפ סיורג טימ ןעמ טָאה רַאצ םענופ דליבילייא רַאבטסָאק ַא

 ערעכעה עלַא ןסָאלשעג גנוריגער יד טָאה םעדכָאנ ONT ןטימ PR טנערברַאכ

 ,דנַאלסור ץנַאג ןיא ןטלַאטשנַא-סגנודליב

 יד .ןליופ PR TIN דנַאלסור PR ןעמוקעגרָאּפ ןענעז ןדנַאטשפיוא עייר א

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז טַאטלוזער PR ןוא ןרָאװעג טקירדרעטנוא ןענעז ןדנאטשפיוא

 ןיב PR .טנגי רעטסעב רעד PD ריביס PP ןעגנוקישראפ PR ןטסערַא

 PN קירוצ INT ןוא ,עשרַאװ ןטרעגנוהעגסיוא םעניא ןכָאװ עכעלטע ןבילבעג

 .וויטקַא ןשידרערעטנוא םוצ ןטערטעגוצ ךיילג PR PI אד .טָאטשיטרובעג ןיימ

 טייקיטעט עשיאײטרַאּפ

 ןבָאה .רָאי 20 זיב רעטלע ןכעלטוטשכרוד PR ןַאמ 25 א ךרעב ,רימ

 .ןטַאברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ךַארּפש עשיליופ יד ןענרעל ראפ ןפורג ןפַאשעג

 וצ טייצ ןופ ןבָאה רימ .שידיי ןענעייל רַאפ טריטיגַא ךיוא JNA רימ

 ןבָאה OND ,םיחילש טימ ,םירבחייײטרַאּפ יד טימ ןפערטנעמַאזוצ טַאהעג טייצ

 ןעוועג ןענעז ONT .(ריפאפ עלוביב (pr רוטַארעטיל עשיטסילַאיצָאס טכַארבעג

 םעניילק א IND לַאירעטַאמ ONT ןבָאה רימ ,שידיי רעדָא wom px ךעלטעלב

 ,יול שוקימ ,רענייא .ערעדנַא TN םירבח-יײטרַאּפ יד ןשיווצ טלייטעצ לָאצּפָא

 ךעלטעלב יד טָאה רע .לָאצּפָא ןטלּפָאד א טלָאצעג לטעלב םעד OND טָאה

 וצ טרעהעג רע IN ,ןזייוואב ייז טימרעד קידנליוו ןריציפָא עשיסור יד ןזיוועג

 oy לָאמ סעכנַאמ PIN JANA רימ .גנוגעוואב רערענָאיצולָאװער רעקניל רעד

 ןבָאה רימ לייוו ,ןענעייל וצ רעווש ןעוועג רעבָא ןענעז ייז .ךעלטעלב טקורדעג

 ךעלטעלב יד PD לייט א .ןקורד םוצ ןלַאירעטַאמ עקיטיינ יד טַאהעג טשינ

 זיא סולפנייא רעייז IVAN ,ןרַאשָאק עשירעטילימ יד PR ןעגנירדעגניירַא ןענעז

 .רעקיטשינ ַא ןעוועג

 ךיא .םינינע עקיטרָא טימ טריסערעטניארַאפ Pr PIN“ טָאה ייטרַאפ יד

 ץיזרָאפ ןיימ רעטנוא טנדרַאעגנייא ONT ײטרַאּפ יד סָאװ ,טפשמ ַא INI קנעדעג

PXערעייז טגָאלקעגנָא ןבָאה סרעדיינש ייב ךעלגניי-ךרעל 2 .טכַאנ רעד ןטימ  

 OND“ ןוא ,12 טָאטשנַא ,גָאט-סטעברַא ןקידהעש 8 IN טגנַאלרַאפ ןוא סרעטסיימ

 ןקידהעש ףלע IN ףיוא ןעמוקעגכרודא ןענעז רימ .טלַאהעג םעד ןעלּפָאט

 ,ןייז רתוומ טזומעג רימ JANA ,הנעט רעטייווצ רעד ךייש ONT .גָאט-סטעברַא

 רעד ..טלַאהעג PP ןעמוקַאב טשינ טפיוהרעביא ןבָאה ךעלגניינרעל יד לייוו

 ןופ ןבַאגסיוא יד) סנק לבור 1 וצ ןרָאװעג טּפָארטשַאב זיא ?טסילַאטיּפַאק,

 רעד PR PT ןבָאה רימ .ייטראפ רעד ןבעגעגרעביא ןבָאה רימ סָאוו ,(טפשמ

 .טייקיטעט רעזדנוא I טסנרע רעייז ןגױצַאב טייצ
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 ראפ טעטימָאק ןשידנוב ןופ גנודלעמ א ןעמוקַאב רימ ןבָאה לֶאמנייא

 רעד ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא גנוציז רעמייהעג ַא ףיוא ןעמוק וצ םירבח 0

 ןשינעביולרעד 20 טַארטסיגַאמ םענופ ןעמוקאב ןבָאה רימ .ץענערג רעשטייד

 סלַא ןאטעגרעביא ייז TANT רימ .ןעמענ עשלַאפ ףיוא עצפולס TINT PRD וצ

 ןבָאה זדנוא ייב ןקיטכענרעביא ןכָאנ .רעדיילק עשידיסח עטנַאגעלע ןיא םיטחוש

 עפורג TORN .עצפולס PP טקישעג IIIA PUY PR סעקשזָארד טימ ייז רימ

PRיד רעבירַא ןעגנולעג זיא ןעמעלַא .טייצגָאטימ עטייווצ יד ןוא ירפ רעד  

 יּפָאדַא PT ןסעגרַאפ גנוגערפיוא סיורג TD טָאה רעכלעוו ,םענייא ץוחַא ץענערג

 .ןינָאק ןייק ןרָאװעג טקישעגקירוצ זיא ,שינעביולרעד רעד ןיא ,ןעמָאנ ןטריט

 רעטסערג רעזדנוא .ןעמָאנ ןטייווצ א ףיוא טקישעג רעדיוו WAX ON ןבָאה רימ

 .םישזער ןשירַאצ םעד ןטכינרַאפ וצ רעוועג ןעמוקַאב וצ זעוועג זיא רעגַאב

 ןבָאה רימ ANN א סעקעּפָאק 5 טעדנעפשעג רבח רעדעי טָאה קעווצ םעד ראפ

 רימ ןבָאה טלעג םעד OND .סרעדנעפש עקידנסיורד ןופ טלעג ןעמוקַאב ךיוא

 PR ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ןינע רעד .("גנינוַארב,) רעוולַאווער א טפיוקעג

 םעניא ןרָאװעג טּפשמרַאפ טײהנזעווּפָא ןיימ PR PR ןיב Ww 3 ךָאנ .דנַאלסור

 ןעוועג זיא עגַאלקנַא יד .ריביס ןייק ADP WORD רָאי 2 ףיוא טכירעג רעשילַאק

IWעיצינומַא ןוא רעוועג ןטלַאהפיוא . 

 טָאה עכלעוו) ךאבנרעפ ענעלעה ,ןטילעג רעייז ןבָאה םירבח ערעדנַא

 .הסיפת ןיא ןסעזעג רדסכ ןענעז יקסנישובַאל םולש ןוא (שילַאק ןיא טנרעלעג

 זיא ץָאלק קעינעה .ץימש TD םעט םעד טכוזרַאפ לֶאמנייא טשינ ןבָאה ליפ

 טנַאקַאב ןעוועג זיא רע ,ןרעטלע ענייז ןופ זיוה OVID ןדנּווושראפ טפיוהרעביא

 ,"דנוב , PR רעוויטקַא סלַא

 (פעיצַאקַאװ) ןעירעפ

 ךיז ןרעטנענרעד דנַאלסור ןיא ןלייטרוא-טיוט ןוא תופידר יד וצ לעלַארַאּפ

 רַאצ רעד .טריזירטקעלע הנידמ עצנַאג יד טרעוו 1905 רעמוז PR .ןעירעפ יד

 -ַאב יד, TN ,ןבירשעצ PT ןבָאה ןעגנוטייצ יד "עמוד, יד טקיטעטשַאב טָאה

 יד ןבעל לָאז ןוא ,רעשרעהטסבלעז ןטימ רעדינ .ןעמוקעג זיא גנואיירכ

 ! "עיצוטיטסנָאק

 עכעלגעטיגָאט א ןענעז םיחוכיוו .ץנעגילעטניא יד ךיז טפערט ןינָאק ןיא

 -לעפאב רעשיליופ רעד טימ ןעמַאזוצ םיטַאבעלַאב עשידיי לייט א .גנוניישרעד

 רעדנשרעה רעד ראפ עיצַארטסנָאמעד-ביול א ןענדרַָאוצנייא ןסילשאב גנורעק

 .גנוריגער רעד PD גָאזוצ םעד טשינ ןביילג .גנוגעווַאב-רעטעברַא יד ,רימ .טכאמ

 (עשינייטַאל PX עשידיי) תויתוא ריּפַאּפ ןופ ןטינשעגסיוא JANA רימ
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 ןעגנוזָאל יד .ףָאטש ןטיור ןפיוא טפעלקעגפיורַא ייז ןוא רעטעמיטנעצ טכַא סיורג

 "| עיצולָאװער עשיטסילַאיצָאס יד ןבעל לָאז , ,"רַאצ ןטימ רעדינַא , ןעוועג ןענעז

 טכַאנייב 2 .שיליופ -- רעטייווצ רעד ףיוא ןוא שידיי IND רעד ןופ טייז ןייא ןופ

 .ןעמייה יד PN טרַאנעגניירַא Pr קירוצ ןוא הכאלמ רעזדנוא טקידנעעג רימ ןבָאה

 זיא םזַאיוטנע רעד ;רעדער ףיוא ןעגנַאגעג טָאטש יד זיא סנגרָאמוצ

 ןרעייפ םייוג ןטימ ןדיי יװ לָאמ עטשרע ONT .ןביירשַאב וצ טשינ ןעוועג

 -רעגריב עדייב יד PT ןקינייאראפ טנווָא PR .עיצקַא עקידתופתוש א ןעמַאזוצ

 DR ןטייקילײה ןוא רענעפ ערעייז pom ןקַאילָאּפ יד :סעיצַארטסנַאמעד עכעל

 .קראמ ןסיורג םוצ טרישראמ ןעמַאזוצ טָאה POR ,הרותירפס רעד טימ ןדיי יד

 ןגעוו שיסור ןיא עדער עסיורג ַא ןטלַאהעג קינלַאשטַאנ רעד טָאה טרָאד

 .ןליופ יירפ ַא

TONדיירפ טימ ןעגנאגעצ םלוע רעסיורג רעד ךיז זיא השרד יד ןקידנע  

 .ןצרַאה ןיא

 -תושב ַא וצ ןייז םילשמ טנָאקעג טשינ JANA ,רעירַאטעלָארּפ יד ,רימ

 עטַארַאּפעס א טנדרָאעגנייא ןבָאה ,עיזַאושזרוב רעד טימ עיצקַא רעקידתופ

 ןטעבעג ךימ טָאה'מ .(לַאטרַאווק ןשידיי םעניא) קראמ רעפעט ןפיוא גנולמַאזרַאּכ

 POND ןדנטעברַא םוצ ןדער

AXA PXןעגנוזָאל עיינ עלַא טימ טצונַאב ךיז ,שיליופ טדערעג . 

 קרַאמ ןסיורג ןפיוא טכַאמ רעד ןופ PID OW ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו

 עטמַאַאב ייווצ ךָאנ טימ טנַאדנעמָאק MOND רעד ןעמוקעג ןגעקטנַא זדנוא זיא

 .טייהיירפ רעטרירַאלקעד רעיינ רעד רעביא שיסור PR עדער א ןטלַאהעג ןוא

 רעדינא, הנחמ רעדנרירטסנָאמעד רעד PD טרעהעג ןעמ טָאה עדער Pr ףיוא

 יד םיא ןבָאה ,ןעיירשעג יד ןקידנערַאפ ןכָאנ !"ןליופ ןבעל לָאז, PORE“ ןטימ

 PNR טקרעמַאב ךעלניישרַאוו ןבָאה ייז .רעיוא ןפיוא טדערעג סעפע רעטײלגַאב

 ייז TIN ,ןעגנוזַאל יד PR IND עטיור יד ןהעש"טנווַא יד ND רעטצניפ רעד

 VD ןפורסיוא עכעלטע ךָאנ IX ןשיטַאמָאלּפיד א PIN ןטערטעגּפָא ןבָאה

 ךיז ןוא טקנוּפלמַאז רעזדנוא ףיוא טרעקעגקירוצ ךיז רימ ןבָאה ןעגנוזָאל

 ,ןעגנַאגעצ

 זיא ןינָאק .טייהיירפ יד ךיוא טימרעד ,רעבירַא זיא גָאט-עיצַאקַאװ רעד

 יד ןוא ךעלטעלבגָאלּפ טלייטעג ןבָאה רעטעברא יד רָאנ ,ןפָאלשעג רעדיוו

 ןבָאה םידימלת טייהרעמ יד .גנושרָאפסיוא רענעטלַאהַאב ריא יצ -- ייצילָאּפ

 .טריטסערא WO ONT ייווצ רעדָא םענייא ,ןלוש ערעייז PX טרעקעגקירוצ ךיז

 PN ןטלַאהַאב ,רקעב א ןופ ןגָאװ א ףיוא ןפָאלטנַא סגָאטרַאפ זיא סייוו קעלעפ

 ,לעמ ןופ קַאז ַא

 .ךימ טכוז ײצילָאּפ יד זַא ,ןבעגעגרעביא רימ Wo טָאה געט ייווצ ךָאנ
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 קרַאמ JOS ןופ ןעזעג ,סַאג אגולד יד

 ןייגוצרעבירַא גָאט 1 ףיוא שינעביולרעד א ןעמוקַאב ךיא בָאה טַארטסיגַאמ ןופ

 .ןליופ טזַאלראפ ךיא באה גָאט ןבלעז םעד PNR .ץענרעג יד

 .ןקעטש-רעדנַאוו א ןעוועג זיא סנגעמרַאפ קיצנייא ןיימ

+ 

 ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,לָאמ ייווצ ןינָאק טכוזַאב ךיא בָאה טלָאמעד טייז

 -- לָאמ עטייווצ ONT PN ,יורפ ןיימ טימ ןרעטלע עניימ ןענעקאב וצ ידכ ,2

 טָאטש יד זיא טייצ רעד ךרוד .רערעייז הנותח רענעדלָאג רעד ףיוא -- 8

 Pr ןעגנולעג טשינ זיא Wo .ןרָאי yay עניימ nya ךיילגראפ ןיא ןסקַאוועג

 NT םעיינ ןטימ ןדניברַאפ וצ

 (.א .צ -- תירבע ןופ)
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MDDףארַאכ  

 (לארשייקרָאידָאינ)

 גנוגעווזזב רערענָאיִצולָאווער רעד וצ ןכירטש

PSטכַאמ עשירַאצ יד טָאה 1907 רָאי , PRןופ ךשמה  YNעקידרדסכ  

 ,דנַאטשפיוא ןרענָאיצולָאװער םעד TD ןעקנופ עטצעל יד ןופ ןעגנוקירדרעטנוא

 קסמַארק ,ַאצּפולס ,ָאנטוק ,ָאלָאק ,ןינָאק ןיא רעוטדטנגוי עשידיי ליפ טריטסערַא

 .ךימ ןוא םַאװש ,יקסנישובאל :טריטסערַא ןעמ טָאה ןינָאק TD .ערעדנַא ןוא

 ןשרָאפסױא םייב .םישדח סקעז ןטלַאהעג גנושרָאפסױא רעד ןיא זדנוא טָאה ןעמ

 רימ .םירבה ערעדנַא ןבעגסיוא ןלָאז רימ ידכ ,ןגָאלשעג ןעמוקַאב רימ ןבָאה

 םיבורק ערעזדנוא .טכירעגסגירק ַא וצ זדנוא רַאפ טיירג ןעמ זַא טניימעג ןבָאה

 ןבָאה ייז .ןעיירפאב וצ זדנוא ידכ ,תוחוכ ערעייז עלא טעדנעוװעגנָא ןבָאה

 םעד ton תוכייש ןייק טאהעג טשינ ןבָאה רימ זַא ,ןטפירשרעטנוא טלמַאזעג

 תיבה:לעב ַא טרסמעג זדנוא טָאה ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה סע יוו .דנאטשפיוא

 ןעמ ONT ראפרעד .קיירטש א טריזינַאגרָא ןבָאה רימ ןכלעוו ייב ,עצּפולס ןופ

 ודנוא ןעמ טָאה ךָאנרעד .עצּפולס ןיא גנושרַאפסיוא רעד ייב ןטלַאהעג זדנוא

 רימ זַא ,ןעוועג זיא זדנוא ןגעק עגַאלקנַצ-טפייה יד .עשרַאוו PP טריפעגרעבירַא

 טרינָאיצַאטס ONT ONT ,רעטילימ ןשיסור ןשיווצ עיצַאטיגַא IN טריפעג ןבָאה

 OND רעד ןגעק דנַאטשפיוא IN ןכַאמ ןלָאז ייז זַא ,ןינָאק ןיא

 טָאה ןעמ ןכלעוו יב ,קסמַארק PD רוחב ןייא :ןעוועג זיא ןידיקספ רעד

 ןבָאה ערעדנַא ,ןעגנעה OW ןרָאװעג טּפשמרַאּכ זיא ,רעוולַאווער א ןענוכעג

 ,טפשמראפ טשינ ןעמ ONT ,רוחב א ךָאנ ןוא ךימ .הסיפת רָאי סקעז זיב ןעמוקצב

 ,עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןופ טקעטשעגנָא ןעוועג ןענעז רימ סָאװ רַאפרעד רעבָא

 .םישדח יירד INI ףיוא טרעגנעלרַאפ טסערַא רעזדנוא ןעמ טָאה

 TD טקישעגסיורא ּפַאטע ןטימ וויטארטסינימדא עדייב זדנוא טָאה ןעמ

 טלָאװעג טשינ זדנוא ןעמ ONT טרָאד יוו ױזַא .קָאטסילַאיב ןייק טָאטש רעד

 .ענליוו ןייק טקישעגקעווַא זדניא ןעמ טָאה ,ןעמענוצ

 הנותח טרָאד ,טייצ עסיוועג א ןטלַאהעגפיוא Pr ךיא בָאה ענליוו ןיצ

 .עקירעמַא PP PINK PN טַאהעג
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 גירק:טלעוו רעטשרע רעד

1914 

 קינאוכ א

 ךוובסיואסגיוק ב





 אנראס בייל בקעי
 (קילאיב-תירק)

 ןטינשסיוא-קינַארכ

 (טרעדנעעג טשינ עיפַארגָאטרַא)

 TINA רעכילקעוש א

PXטָאה סָאװ ,עטכישעג-דרָאמ עכילקערש א ןעמוקעגרַאפ זיא ןינָאק  

 ןעשידיי ןעגירהעי"50 םעד וצ .,דנעגעגמוא עצנַאג יד TN טָאטש יד טגערעגפיוא

 -מוא ןַא ןסירעגניירַא טכַאנרעד ןטימ PR גנילצולּפ pr טָאה ןאה רעב רחוס

 ןופ ןהוז רעד .זלַאה םעד ןטינשעגרעביא םיא ןוא רעכערברעפ רעטנַאקַאב

 טבורּפעג ONT ,םרַאיל ַא רעמיצ ןעגיאייברעד PR קידנרעהרעד ,ןעטעדרָאמרע

 ליוק א ןפָארטעג רעבָא ON טָאה דלַאב 7 NY טלָאװעג ןוא ריהט יד ןענעפע

prרעגנוי רעד .רעטסנעפ ןכרוד סױרַא קירוצ זיא רעדרעמ רעד ןוא ,ףיילש  

 ,טגָאיעגכָאנ ,טעדנואווראפ ןעוועג ןיוש זיא רע סָאװ ,םעד ץָארט םהיא טָאה ןַאמ

 רעמ רע טָאה ,ןהַאטעג סע טָאה רעדרעמ רעד יוו ױזַא ,ןעקרַאּפ םעד רעברַא רָאנ

 וצ דלאב רעבירעד זיא סע .ןעזַאלרעפ םיא ןבָאה תוחוכ יד לייוו ,טנָאקעג טשינ

 טנעקעג טשינ רעמ ןעמ טָאה רעטַאפ םעד .ףליה ךָאנ ןפורעג ןוא רעיוט םוצ

 -סערַא דלַאב זיא לַאפנָא-דרָאמ ןכילדנעש םעד PR גיטכעדרַאפ סלַא .ןוועטַאר

 .דיי רעשיסור א ,דעווש ןאמרהוכ רעשידיי רעגיטרָאד רעד ןרָאװעג טריט

 -קערש ןעוועג דרַאמ םעד ןגעוו זיא גנורעקלעפַאב עכעלדירפ רענינָאק יד

 טרעלקרעד טכירעג ןכרוד רעטקידלושאב רעד זיא ףוס םוצ .טכַארבעגפיוא ךעל

 .קידלוש טשינ סלַא ןרָאװעג

 .דרַאמ PR ןעוועג הדומ OW TIND טסירק ַא ךיז טָאה רעטעּפש ?TN טימ

 25.6.1914 ,"סעיינ דנעבַא,

 ןליופ PN טסָאֿפ עשטייד

 דנַאלשטייד IX ,להעפעב ןעלעיציפָא א ןעבעגעגסיורַא טָאה גרובנעדניה

 ןעליופ לייהט PR ,רהעקרעפ ןפארגעלעט TN CORE יד טריזינַאגרָא טציא טָאה

 .ןעמונרעפ ONT יז סָאװ
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 -עג ןעמ טָאה ןעגנולייהטבָא .שילאק PR ךיז טניפעג טסָאּפ טפיוה יד

 ,.קעװַאלצָאלװ PR ,זדעריס ,שזדָאל ,ןינָאק ,וָאכָאטסנעשט ,ןידנעב ןיא טנעפע

 ןוא ,גינעפ 40 PR 20 ,10 ,5 ,3 ןופ סעקרַאמ עלעיצעפס טריפעגנייא טָאה'מ

 .גינעפפ 5 וצ סדרַאק-טסָאּפ

 ,וָאקירטעּפ PR סעסיפָא טסָאּפ טנפעעגפיוא PIN JINN רעכיירטסע יד

 ןערעוו ףעירב .װָארבמָאד PR וואכעימ ,וועיעשזדנַא ,שוקלא ,קסמאדארדאזואנ

 .יעטרעוונָאק ענעפָא PX ןעמונעגנָא רָאנ

 ךייט םייב ”warta“  בולק רעפיש רעד

 ןינאק ןיא רעגיצנאד רעטסיימרעגריב רעשידיי רעד

 TOPS עכעלדעירפ יד PR ךיז טָאה סָאװ ,לעטדעטש ליטש ןיילק רעזנוא

 .ןעהעזסיוא רעדנא'נא רָאג ןעמוקַאב טציא טָאה ,טנעכייצעגסיוא טשינרָאג טימ

 ONT סָאוו םעד בילוצ לייוו ,"טדָאטש-סלעדנַאה ,, ע'תמא IN ןערָאװעג זיא ןינָאק

 טינ ןבָאה סָאװ ןעשטנעמ .דנעגעגמוא רעצנַאג רעד ןופ טנעהַאנ טגעיל לעטדעטש

 ,ןעשטנעמ עכעלגעמרעפ ןערַאוועג טציא WIT ,עבטמ א PD הרוצ יד טסואוועג

 .הסנרפ ONT גנורעקלעפַאב עגיטרָא עצנַאג יד ןוא

 טרעוו ,רעגיצנאד רעה ,רעטסיימרעגריב ןעשידיא ןעגיה םעד קנַאד א

 להיש עגיה יד ךיוא .גנוטכיילעב עשירטקעלע טרהיפעגנייא ןינָאק ןיא טציא

 רעניואוונייא רעגיה רעד סָאװ ףיוא ,עירטקעלע טימ ןערעוו טרעכיירעב טעוו

 .קראמ 500 ןעקנָאשעג ONT רעגיצנאד 'ה

 18.9.1916 ,205 'סמ ,"הריפצה,,
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 ןינוק

 תאצל ליחתה "יקסוואשרוו רירוק, ןותעה עידומש יפכ !ןינוק ריעב

 םויב יכ ,רמאנ ןותעה ותואב ."אנינוק 'ז י'צשיוו, םשב ןותע רבעש שדוחב

 ריעה יחרזא .הנטוקל אובל ןינוקמ תונוטלשה ואצי םירהצה ינפל טסוגוא 2

 .ריעב םירדסב קיזחהלו תימצע הנגה לש תולובחת שפתל ידכב ףכית ופסאנ

 אוהו ,שיא 12 ,היצעויו ריעה שאר דבלמ ,וסנכנ וילאש ,לעופה דעו רחבנ

 .םיריצ 36 הרזעל םכותמ ורחב שאה יבכמו םיעבור רשע םיינשל ריעה תא קלח

 יזנכשא רציפוא ריעה לא אב ,םירהצה ירחא 4 העשב ,רבמטפס 3 םויב

 רשא ירחאל ,םיראזוה 15 המש ואב ךכ רחא העש יצחו יזנכשא לייח ותאו

 םשמ ריסהל ודקפ ,םיבשותה ןוחטבו םירדסה לע ןגהל לעופה דעוה לע וליטה

 .ריעה ןמ ואציו ןופלטה תא

 -- זוא 'ק 30 זורב 'ק 15 -- ןטק לוגנרת ריחמה יה טסוגוא 13 םויב

 .'ק 6 -- abn גיל 'פוק 60 -- האמח גיל ;'ק 20 םיציב 10 ;'ק 5

 וצמאתה םה .דוש תוברהל ידכב םינעוצ לש תויפונכ ואב ריעה תוביבסל

 .םתוא ושרג רצחה יתרשמ ךא ,השאסנאווב רצחה לע לפנתהל

 ךשמב ול איצמהל שרדו זנכשא אבצ דודג המש אב טסוגוא. 20 םויב

 םיצפחה ולבוה הדעונה העשב .תוכימש 250 םגו ןבת יקש 234 תועש שלש

 .לבור 670 םיבשותה ונתנ םירסחה םיקשהו תוכימשה דעבו (?)ץעיפולסל הלאה

 -פס 6 םויבו םיליחתמל רפסהייתבב םידומלה וליחתה רבמטפס 1 םויב

 .רחסמל רפסה-תיבב םג -- רבמט

 טייהרעגידעבעל ןעבָאוגַאב וצ ןעגנואווצעג ןעטַאדלָאס עשידיא

 INN ןעשידיא ַא

 ןוא טעדנעשעג ןעיורפ ,ןעדיא ןעגָאלשעג ןעסור יד ןבָאה קערוט ןיא

 -עגנָא ,ןעמורפ א ןופ זיוה PR .ןענופעג JANA ייז סָאװ ,טביורעג סעלַא

 ,רעטכָאט PU וצ ןעמוקעגניירַא ןעריציפָא ייווצ ןענייז ,ךילרהע ,ןעדיא םענעהעז

 ןעטינשעגרעביא לעבעז ןטימ ריציפָא PR םהיא ONT ,טזָאלעג טינ טָאה PR רעד

 ,לעדיימ ONT טגידלַאווגרעפ ייז ןעבָאה רעפרעק Pr ןבענ ןוא ,זלַאה םעד

 .קנַארק רעווש םעד בילוצ טציא ךָאנ זיא עכלעוו

 Mp לעקיסייב א ףיוא ןערהָאפעג לארשי .רוחב"ןתח א זיא ןינַאק ןופ

 ,גידנעהעז ןוא ,טנעגעגעב ןעסור םהיא ןעבָאה געוו ןפיוא ,הלכ ןייז וצ יצפולס

 ייז ייב ןעוועג ONT זיא ,קירבַאפ רעשטייד א ןופ טמאטש לעקיסייב ןייז זַא
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 ךוא קַאז א PR טגעלעגניירא רוחב םעד ייז ןעבָאה ,ןעגיטכעדראפ וצ רוחב םעּד

 עשידיא ןעגנואווצעג רַאגָאז ןעבָאה ייז .ןעבָארגַאב טייהרעגידעבעל םהיא

 .טייברַא עכעלרעדיוש עזעיד ןָאהט וצ ןעטַאדלָאס

 24 .9 ,1914 ,"טייצ יד,

 טייקדליוו עשטייד

 ןעכַאז עדליוו ןעלהעצרעד ,עינרעבוג רעשילאק ,ןינָאק mp ענעפָאלטנַא יד

 TX טרַאד ןעוהט ןעשטייד איד ONT תוישעמ יד ןגעוו

 ןעמונרעפ סע ןעבָאה ןוא ליטדעטש PR PMR ןענעז ןעפורט עשטייד

 ןעמ רענהַָאוונייא יד ןעליופעב ךיילג ןעבָאה ייז .דנאטשרעדיוו םוש א ןהָא

 -עג ייז טָאה ןעמ -- ןוכשמ סלַא ןשטנעמ ענעהעזעגנָא 20 ןעגניירב ייז לָאז

 .ןעטסירק 5 ןוא ןעדיא 15 טכַארב

 טָאה ,בַאטשלַארענעג ןרַאפ ןערָאװעג טכַארבעג ןענעז "םינכשמ,, יד ןעוו

 א ןעבָארגעגסױא םלוע תיב ןפיוא ONT רע IN ,טגָאזעג OT רידנַאמָאק רעד

 טעוו רע סָאוו PIX ןעגלָאפ טשינ טדָאטש יד טעוו רעמָאט PN בורג עפעיט

 טרָאד ייז ןוא ןעסישרעד טסירק ןייא ןוא ןעדיא 5 רע טעװ ,ןעלהעפעב

 ,ןעפרַאװנײרַא

 ןעלעטשוצ ךיילג לָאז ןעמ ןעליופאב רע טָאה הארתה רעגיזָאד רעד ךָאנ

 TON טעוו רעמָאט ןוא ןעלטיה ענרעטיפ 228 ןוא ןעקָאלג 200 ,סרעגייז 0

 ןעדעי TD קרַאמ 100 וצ ןעלהַאצעב ןעמ זומ ,ןעלהעפ ןופרעד דנַאטשנעגעג

 ןעליופעב רידנַאמָאק רעד טָאה ,טלהיפרע ץלַא סָאד ןיוש טָאה'מ ןעוו .לעקיטרַא

 ןוא ארקיא טנופ 21 ןענופעג ךיז לָאז'ס ואוו ,קיטשהירפ ַא ןעלעטשוצ לָאז'מ

 ןוא ארקיא טנופ 21 ןענופעג טשינ רעבָא Pr טָאה ליטדעטש ןצנַאג PN .קַאינָאק

 ןעכיירטשסיוא ONT טביולרע טסגידינגרעלַא ONT רידנַאמָאק רעד ןוא — ארקיא

 ואוו קרַאמ PNR דַארַאּפ ַא ןערָאװעג טכַאמעג זיא קיטשהירפ TORI .וינעמ ןופ

 ןעטימ PNR .קַאינָאק םעד דובכל ןעצנוק עדליוו ןערָאװעג ןעזיוועב ןענעז סע

 ןעשטייד יד ,עיסעצַארפ רעיורט א טרעהרעד ןעמ טָאה החמש רעגיזָאד רעד ןופ

 -קערש א ןערָאװעג זיא ייז ייב ןוא ןעקַאזָאק ןענעז ONT זַא ,טניימעג ןעבָאה

 .קינַאּפ עכעל

 25,1914 ,"םייצ יד;

 הנשה שאו ןיא רעדמעה ןעהיינ וצ ןעגנואווצעג ןעדיא

 ןעגנערב וצ ןעדיא יד ןעליופעב ןעשטייד יד ןעבָאה .ק לעטדעטש ןיא

 ,הנשה שאר ףיוא טמיטשעב ןעוועג זיא גָאט רעד ןוא רעדמעה ענייר דנעזיוט
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 ןעבָאה רעבייוו יד ןוא ןעדיא יד ןופ ןעטעב סָאד ןפלָאהעג טשינ טָאה סע

 ןעטַאדלָאס עשטייד יד רַאפ רעדמעה ןעהיינ טזומעג הנשה שאר םוא

 PR ,ןעשטייד יד ןופ ןעהעטשוצסיוא טַאהעג ןעבָאה ןעדיא יד סָאװ טָא

 .ק לעטדעטש PR טרעקעגמוא קירוצ Pr ןעבָאה ןעסור יד ןעוו ףוס םוצ

 ןעדיא יד IN ,ןעדלַאמעג PN רידנַאמָאק ןעשיסור םוצ קעװַא רעצימיא זיא

 ןעשיסור ַא PINT א רונ .ץלַאז PR טיורב טימ טסירגעב ןעשטייד יד ןעבָאה

 ןעבָאה ןעדיא יד סָאװ תורצ יד וצ ןעהעזעגוצ ךיז ONT סָאװ ,םרַאדנַאשז

 טָאה ןעוועג טרָאד ןענעז ןעשטייד יד CNT געט ND יד PR ןעטילעגכרוד

 טָאה ןעמ סָאװ סעלַא סָאד זַא ,רידנַאמָאק ןעשיסור םעד טעדלעמעג טשרע

 סָאװ טָאג ןעקנַאד WRX יד לייו ,תמא טשינ זיא ןעדיא יד ןעגעוו טגָאזעג

 .טדָאטש ןופ סױרַא ןיוש ןענעז ןעשטייד יד

 1916 ,טסוגוא

 לָארטַאּפ ןעשיסור ַא ןעבירטוצ ייז ןעבָאה ,ייז ןעדלעמ ןעליופ שיסור ןיא

Pxןעבָאה ייז ,ןינָאק  PIN500 ןעמונעג  WOMןעגנאפעג  TINטּפַאכרעּפ ןעבָאה  

 .ןעטַאמרַאה ןישאמ 8

4 

 ,ריעה ינבל ץעי שילאקב םיארונה םירקמה לע ונעשהב לעופה דעו

 אלו וריי אל ;םינבא םהילע וכילשי אל ,זנכשא ילייח ורבעי רשא העשהבש

 .תואירק םוש ועימשי

 ,הבונ בוחרב רשא הקשטפ .mr הקילד ריעב הצרפ רבמטפס 4 םויב

 .ופרשנ רשא םירחא םיתב השמח לע םג הרבע שאהו

 19.10.1914 ,"סעיינ דנווא,

 ןינָאק PNR ןברוח א ןעכַאמ ןשטייד

 ןעשידיא םעד ןופ ןעפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא סע עכלעוו ןעשטנעמ ייווצ

 זַא ,ןעלהעצרעד ,ָאנטוק ןוא ליוק ןעשיווצ ךיז טניפעג סָאװ ןינָאק לעטדעטש

 ןברוח ַא טכַאמעג PIN ןעטַאדלָאס דנעזיוט יירד רעבירַא ןעמוקעגנָא ןענעז טרָאד

 .לעטדעדש םעד ןופ

 טדָאטש ןופ ןעשטנעמ ענעהעזעגנָא עלַא טריטסערַא ייז ןבָאה טשרעוצ

 ערעייז ןעליפרע טשינ ןעלעוו ייז סלַאפמוא ןעסיש וצ טעשארטסעג ייז ןוא

 ייז ןוא טדָאטש TD ןעשטנעמ עגנוי עלַא ןעמונרַאפ ייז ןעבָאה INT ,ןעלהעפעב

 .תואשמ ערעווש ןעפעלש ןוא רעבירג ןעכַאמ וצ ןעגנואווצעג

4.11.1914 
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 ןריציפַא ראפ טּפעלשעג יורפ עשידיא א

 ןאמפאה רעציזעב-טוג םעד וצ ןעמוקעג ןעסור יד ןענייז יצפולס ןיא

 JIN ANT ,ןעגעוו ,דרעפ :ןענופעג ןעבָאה ייז סָאוו POR ןעמונעגוצ ןבָאה ןוא

 טגערפעג ייז ןעבָאה ,ביור רעייז טימ ןערָאװעג גיטרַאפ ןענייז ייז ןעוו .סטוג

 ,ןעבעל ןייז ראפ גידנעבָאה ארומ .סעפע ךָאנ טָאה רע יצ ,רעמיהטנעגייא םעד

 PID PR“ ןעסע ןעטָאבעגנָא ייז ןוא PORK זיוה PL טרהיפעגניירַא ייז רע טָאה

 ןעפעלש ןעמונעג יז ייז ןעבָאה ,יורפ ענהעש ןייז ןהעזרעד ןעבָאה ייז .ןעק

OND,ןאמפַאה ."ןעריציפָא יד  ONT ONTיז ןעבָאה ,ןעזָאלרעד טלָאװעג טינ  

 א PN ןעפרָאװעגנײרַא רעפרעק ןייז ןבָאה PR ט'גרה'רעד גיטולבטלַאק םהיא

 -עג ןעטיוט םעד ןעמ טָאה ,ןעמוקעגנָא ןענייז ןעשטייד יד ןעוו טשרע .בורג

 .קעווַאלצֶאלוו ןייק לארשי רק וצ טריפ

 8,3.1915 ,"סעיינ דנעבַא יד,

 ףרָאדלעסיד יוועל 'רד רעניבאר

 ןעליופ ןיא תוירזכא עשטייד

 -עב UPN ןעבָאה ,ןעליוּפ (עינרעבוג רעשילאק (PN ןינָאק טָאטש יד --

 ליטדעטשיץינערג ןעשערַאבכָאנ םעד ןופ ןענָארדַאקסע-רעטייר עשטייד טכוז

 טנעמיגער ַא ןעמוקעגנָא םיצולּפ ןינָאק ןייק זיא רעבמעטּפעס word םעד .יצפולס

 רעדיילק ,ןעלטימסגנורהַאנ vex ןעמונעגוצ ליטדעטש ןופ טָאה ןוא ,ןעשטייד

TNגהנמ םעד טיול ,ןעצלעפ-רעטניוו וליפַא , WANAןעטַאדלָאס עשטייד יד  

PAXטדָאטש רעד ףיוא ןוא רעגריב עגינייא תוברע סלַא ןעטלַאהרעפ  “PDN 

 ץעגרע "םירובג, עשיסיירפ יד ןעבָאה ןעשיווצניא .עיצובירטנָאק ַא טגעלעג

 -םישעמ ןעסַאג יד PR ןוהטעגּפָא דייהרע'רוכש ןעבָאה TIN ,ספאנש ןעמוקַאב

 .םיעותעת

 29.6.1915 ,"סעיינ דנעבַא,

PXרעדניק ואוו ,עלוש-סלדנַאה א טנפעעגפיוא ןעשטייד יד ןעבָאה ןינָאק  

 .ןיוש ךיז ןענרעל

 28.6.1915 ,"טייצ יד ,

 (.בוג רעשילַאק) NOND ןופ TINA םהרבא tN איוו

 ןרָאוועג טעדרָאמרע זיא

 רעשילאק ,ָאלָאק TD טלַא רהָאי 50 ,דנאב בקעי םהרבא ןופ גנודרַאמרע יד

 .ןעליופ PR ןעטכישעג עטסמַאזיורג יד ןופ ענייא לעפייווצ ןהָא זיא ,עינרעבוג
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 טכַאמעג PT TINT ,ָאלָאק PR PAR קירוצ זיא עעמרַא עשיסור יד יוו

 טיוט םעד INI .הקבר -- רעטכָאט עגירהעיי16 סעדנַאב ןסָאשרעד ןוא םָארגָאּפ ַא

 PR טריטסערַא דנאב בקעי םהרבא רעטַאפ רהיא ןעמ טָאה ,לעדיימ םעד ןופ

 ןעמ ואוו ,עוװָאדָאכ ייב דלַאװ PR ,עעמרַא רעד ןופ ריטרַאווק םוצ טריפעגקעווַא

 ףיוא רעהירפ םהיא ןעמ טָאה TORY PR .ןָאיּפש pr טגידלושאב םהיא טָאה

 DR TD TT ןיפ רָאה יד ןעסירעג םהיא .טלעדנַאהעב ןפוא ןעמַאזיורג א

 ןייק טרהיפעג ןוא ןעדנובעג םהיא ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןעגָאלשעג ךילרעדרעמ

 ןעגָאלשעג רעדיוו םהיא ןעמ ONT געוו ןפיוא .עינרעבוג רעוועשראוו ,ָאנטוק

 ןעוו .גיוא ןַא ןעגָאלשעגרעטנוא םהיא ןוא דרָאב רעד ןופ רָאה יד ןעסירעג

 ןעצנַאג ןרעביא ןעדנואוו טימ לופ ןעוועג רע זיא ,ָאנטוק ןייק ןעמוקעג זיא רע

 ןעבעג טלָאװעג ןעכעלקילגנוא םעד ןעבָאה אנטוק ןיא ןעדיא יד .רעפרעק

 לָאמַא ךָאנ םהיא ראפרעד ןוא טזָאלעג טינ טָאה ןעמ רעבָא ,ןעקנירט וצ סעפע

 ואוו ,להַאטשיריזח א PR ןעפרָאװעגנײרַא םהיא ןעבָאה ייז ,ןעגָאלש ןעמונעג

 טריפעג OPN ייז ןעבָאה רעטעפש .ןעסע IAN טייצ ןעדנוטש 24 ןעגעלעג זיא רע

popא ןעבעל טרָאד ןוא עינרעבוג רעשילאק ,אווַאדָאלוו  ANTיז ןעבָאה  

 .ןעבָארגעב גידעבעל םהיא

WNןעטיוט א טּפעלשעגסױרַא רעטעפש םהיא ןעבָאה םירעיופ יד  

 לופ ליומ סָאד ןוא ןעסיבוצ דנעה איד ןעוועג םהיא ייב ןענייז ,רבק םענופ

 ,דמַאז טימ

 29.6.1915 ,'טסָאּפ דנעבא,

 ןעדנעגעג יד ןעמונעגמורַא טָאה (עיסימָאק רעד ןופ) עזייר עטשרע יד

 עטעיבעג ןוא טדעטש עזעיד .ןינָאק ,ָאלָאק ,ָאנטוק ,קצָאלּפ ,קעווַאלצֶאלוו

PXרעוועשרַאוו רעד  PRןוא עינרעבוג רעקצָאלּפ  PRרעד ןופ לייט-ןופצ םעד  

 ןעדנעגעג עזעיד ןיא טינ טָאה המחלמ יד IN ןעפָאה עינרעבוג רעשילאק

 ןענעז ךעלטדעטש ערענעלק ןוא ערעסערג ץוחַא .ןעדַאש JO ַא ןָאהטעגנָא

PINַא  JOםידיחי .ןערָאװעג טעטכינראפ ףייה עשיצירפ ןוא רעטיג עשירעיופ  

 סָאװ ,רעדלעפ עצנַאג PIN ;טאהעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ץלַא ןעריולראפ ןעבאה

 ןערָאװעג בורח ןענייז ,האובת רעטניוו טימ טייזרעפ ןעוועג ןענעז

 50.6.1915 ,"טפָאֿפ דנעבא,

 ןינָאק

 טעטכילפרעפ טדָאטש יד זיא טכַאמ רעד TD גנונעדרָארעפ א טיול

 יד .רהָאי 35 זיב 20 ןופ טײלסנַאמ vox ןופ עטסיל x ןעלעטשוצ וצ דלַאב
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 טעװ ןעמ סָאװ ,טימרעד גנַאהנעמַאװצ PR טהעטש גנונעדרַארעפ עגיזָאד

 ענעדעישרַאפ WW ןשנעמ עגיהעפסטייברַא ןוא עגיטפערק ןערישזַאגנַא ןעפרַאד

 .טלהָאצעג IND ןעטײברַא

 3,7.1915 ,"טייצ יד,

 (עינרעבוג רעשילאק) ןינ ַא ק

 -יידר עד ןופ טייו טשינ ,אטראוו ךייט םייב ליטדעטש עט'נחב ןהעש א

 רעבָא ,עכַאלפ ַא טימ ליטדעטש סָאד זיא טלעגנירעגמורַא .ץינערג רעשט

 אטרַאװ יד זיא להָאמא .ךעלרעסַאוו ןוא ךעלדלעוו עניילק טימ רוטַאנ ענהעש

 טגעלפ האובת טימ WEY PR גיצנאד זיב שזַא ןעסַאלפעג גימַָארטשכיוה

 ןעמוק ןעגעלפ םירחוס PX ןעסיירפ Pp ןעקישקעווַא ןוא ןעדַאלפיוא xT ןעמ

 .עפשב הסנרפ ןעזעוועג זיא סע ןוא דנַאלסור ץנַאג ןופ

 יד .טשרעדנארעביא PT בצמ רעד טָאה קירוצ 20--15 רהָאי ַא טימ

 ןַאד .טרעהעגפיוא טָאה טרָאּפסקע רעד ןוא טנעקירטעגסיוא בלַאה טָאה אטראוו

 .טַאהעג םיריבג עלעיפ ךיוא PR דנעבַאהלהַאוו ןעזעוועג ליטדעטש ONT זיא

 ןענָאילימ עלעיפ ןעבעגעגסיוא ןוא ןענאטשעג טרָאד ןענייז רענַאגארד וליפא

 זיא ליטדעטש ONT ןוא קעווַא רעטילימ ONT זיא קירוצ רהַאי 5 טימ ?AK א

 סלעדנַאה סלַא ןעבילברעפ רעממיא ךָאנ סע זיא ךָאד .ןעלאפעג רהעז שימָאנָאקע

 רעצנאג רעד ראפ תורוחס עשיסור ןוא עשטייד ןופ רעטנעצ סגנולטימרעפ ןוא

 ןינָאק ןופ קרַאמ רעסיורג רעד

168 



 עכלעוו ,עסַאקירַאּפש א ןוא ,טפאשלעזעג טידערק עגיטייזנעגעג ַא טעדנירג

 טרָאד PI ךיז טניפעג סע .ןעפלַאהעגפיוא םירחוס עטקירדעג עלעיפ טָאה

 טגָאמרַאפ ONT ןוא תואוולה עזָאלניצ ןעגרָאברַאפ סָאװ ,סעסַאק "םידסח תולימג, 2

 דיחי א PD טעטלַאװרעפ ONT טרעוו רעבָא רעדייל ,לעבור דנעזיוט 10 רעביא

xרָאפ טרָאד ןעמוק ןעטכישעג עסואימ עלעיפ ןוא ףיקת . 

 "טָאקיוב, PD .עכעלטסירק יד טימ םולשב ןעבעל רענהָאוונייא עשידיי יד

 -עטניא רענהָאװניײא יד ןענייז ללכב .טלהיפעג להיפ טשינ ןעדיא יד NT ןעבָאה

 py“ סע .שוח ןעכעלטפַאשלעזעג ןטוג ַא טימ TS ןשנעמ עכעלדירפ עטנעגיל

 ,גרעבנעטסעפ דבוע םענייא PO טעדנירגעג "קדצה תניל, א XI טריטסיז

 עדנעהעגכרודַא יד IS עעט ןוא רעגעלטכַאנ רעביוז א םניחב טיג רעכלעוו

 ָאד ןענייז סע .סעטוג לעיפ רהעז טוהט טלַאטשנַא יד עכלעוו ראפ םיחרוא

 ,"םימורע שובלמ, יו סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג-שידיא ערעדנַא ךיוא

 ,עדייבעג עשיסַאלק ענהעש א רעהעז זיא להיש יד .ערעדנַא ןוא "םילוח רוקיב,

Ms, ONT TKזיא "שרדמה  ONDסיורג קירוצ רהָאי 45  PINטיובעגפיוא ןהעש  

 עשיטסיניבַאר TN עשידומלת Pp קעטָאילביב עכייר ַא טגַאמרַאּפ ןוא ןערַאוועג

 סָאד טָאה טנייה רונ טנרעלעג םירוחב לעיפ ָאד ןעבָאה להָאמַא .רוטַארעטיל

 ןיוש ןענייז םידיסח יד רונ .לעביטש רערעג א אד ךיוא זיא סע .טרעהעגפיוא

 טרָאװ שידיא PP ןעדייר רעטכעט ערעייז mx ךעלרענלעק oom ענרעדַאמ

 עכלעוו ,ס"ש הרבח יד ןענהאמרעד וצ טרעוו זיא תורבח ערעדנַא ןופ .טינ

 קעטָאילביב ענהעש א PIN טגַאמרעפ ,קירוצ רהָאי 50 רעביא Pw טריטסיזקע

ONT TNעטסעב יד ןענעװַאד סע  TXןופ םידמול יד ,םיתב ילעב עטסנהעש  

 .טדָאטש

 עלַאעדיא PR לייטנַא IW טמענ PN עטנעגילעטניא ןַא PR דנעגוי יד

 טימ טמערוטשעג ייז ןעבָאה 1905 PX להָאמַא .טייברַא עכעלטפַאשלעזעג ןוא

 עשיטסינויצ .ןרָאװעג רעכַאווש סעלַא זיא רעטעפש רונ "ןעמזיא, ענעדישרעפ

 טימ .םידיחי OND ַא TNT ןוטעג ןעטלעז רונ טרעוו PR ךאווש זיא טײברַא

 ,םייהעג ןיא רעהירפ ,קעטָאילביב ַא טעדנירגעג דנעגוי איד טָאה קירוצ רהָאי 0

 טצעי ,טכַאמעגכרודַא תורצ ענעדישרעפ טָאה טלַאטשנַא עזיד .טריזילַאגעל ןַאד

 עשיסור ,עשיליופ ,עשידיא דנעזיוט 5 PI טגָאמרעּפ TN יז טריטסיזקע רעבָא

 35 רעביא טימ לַאזדעזעל םענהעש א טָאה ןוא רעכיב עשיאערבעה ןוא

 ץלָאטש רעד זיא עיצוטיטסניא יד ,ןעכַארּפש 5 ןיא ןעלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ

INDשילאק טדַאטש"טפיוה יד טשינ וליּפַא ןוא לעטדעטש רעדנַא ןייק ןוא ןינָאק  

 .קעטָאילביב NIN טימ ןעמהיר ךיז ןעק

20.7.1915 
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 (.בוג רעשילאק) אל א ק

 TR ָאלָאק PP PON רעבמעווַאנ ןעט-2 םעד ןענעז ןעטַאדלָאס יד ןעוו

 רעייז ןעוועג יקסוואליא זיא ,ןערעדנילפ PN ןעביור וצ ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה

 טָאה רע .ןעסַאשרעד םהיא ןוא זיוה ןייז ןעלאפעב ןענעז ייז .ןברק רעטשרע

 ןעוועג זיא רעטעדרַאמרע רעד .עילימַאפ עסיורג א ןוא MID ַא טזָאלעגרעביא

 .ץטיווָאקיזייא רעליפשיוש ןעשידיא ןעטנַאקַאב םעד ןופ רעגָאװש א

 טעדרַאמרע PR טביורעב טלַאמעד ןעטַאדלָאס יד PAN ןעבָאה ָאלָאק ןיא

 עלַא ןעבָאה ןעקַאזָאק יד ןעמעוו ייב אקפיל רעכַאמ רעגייז ןעגירהעי 28 םעד

 .ןעמונעגקעווַא סרעגייז

 ןעגירהעי 56 ןעטלַא םעד טימ ןעפַארטעג טָאה קילגנוא רעכילקערש א

apy?דנאב , iNןעסָאשרעד זיא רעטכָאט ןייז ,עלַאה רעיב ַא ןופ רעמיהטנעגייא  

 טגינייפעג גנַאל TN TN טריטסערַא ייז ןעבָאה POR םהיא TR ןערָאװעג

 .ןעברַאטשעג ןעצרעמש סיורג ןופ זיא רע זיב
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 ןכואר ןַאמסיירק
 (םייתעבג)

 המחלמ-טלעוו רעשרע רעד PD ךורבסיוא רעד

 עדייז ןיימ רעבָא ,ןינָאק ןזָאלרַאפ וצ העדב טַאהעג ןבָאה ןרעטלע עניימ

 רטפנ זיא רע ןעוו טשרע .ןגעק ןעוועג זיא (רעקסמָארק רעד) ןאמהע השמ 'ר

 ןבָאה רימ .שילאק ןייק ןגיוצעגרעבירַא PT רימ TNT ,1913 WW? PR ןרָאוועג

 ףָארטש א יוו ןעזעגסיוא סע טָאה ןגיוא עניימ ןיא .ןעוועג חילצמ טשינ טרָאד

 ןגעוו ןדער ןבױהעגנָא IT ONT ןעמ .ןדייז ןופ ןליוו םעד ןריפסיוא טשינ ןראפ

 טלעג סָאד ןטלַאהעג טָאה גנורעקלעפַאב יד ,ןלאפעג ןענעז תורוחס .המחלמ א

 המחלמ יד PR ,העדומ"עיצַאזיליבָאמ א טמוק גנילצולפ .טפיוקעג טשינ ןוא

 יד ןעוועג זיא שילאק .ןכָארבעגסיוא זיא דנַאלשטייד ןוא דנַאלסור ןשיווצ

 .ןשטייד יד TINT ןרָאװעג טעטכינרַאפ PX ןעמונעגנייא זיא סָאװ ,טָאטש עטשרע

 ץורית ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,שטייד א ףיוא ןסָאשעג ןבָאה ןעמ לָאז טשרמולכ

 .טָאטש יד ןרידרַאבמָאב וצ

 שיסור ןעוו טייצ רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד ףיוא ןסיש סָאד

 ןַא ראפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,ןעוועג טשינ שילאק ןיא טלָאמעד זיא רעטילימ

 ןעוועג סָאד זיא טלייצרעד רעטעפש טָאה ןעמ יוו .ןכערברַאפ לַאנָאיצַאנרעטניא

 יד ןטכינרַאפ ww ןליופַאב טָאה רעכלעוו ,קרַאמסיב רעלצנַאק ןופ האווצ א

 ידכ ,גירק א PR ןשטייד ןופ ןרעוו ןעמונעגנייא טעוו סָאװ ,טָאטש עטשרע

 .הנידמ רעד ןופ גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ףיוא IND א ןפרַאווּוצנָא טימרעד

 PUT ץנַאג א קידנזָאלרעביא טשינ ,ןרָאװעג טרעטעמשעצ זיא טָאטש עצנַאג יד

 -עגנָא .ןסַאג יד PR טרעגלַאוועג Pr ןבָאה תונברק עכעלשטנעמ רעטרעדנוה

 .רעקסיורפ קינװָאקלּוּפ רעשטייד רעד טָאה עיצקַא-סגנוטכינראפ רעד טימ טריפ

 א -- DIST ןוא IND א אד ןבילבעג ןענעז רעזייה עסיורג יד ןופ

 עכלעוו ןופ ,גרעב עצנַאג סישעגנָא ןגעלעג ןענעז סעזורג ןוא לגיצ .ןעמיוק

 .ךיור א טצעזעגסיורַא טָאה'ס

 יד רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה ,לבעווש ןופ ןוא תופירש יד ןופ חיר רעד

 רעד ךָאנ ,ךָאװטימ pw ."שילאק, ןסייהעג סע טָאה לָאמ א סָאװ ,תוברוח

 ךָאנ ךיז ןבָאה רימ .טָאטש יד טזָאלרַאפ ךס א ןבָאה גנורידרַאבמָאב רעטשרע

poxקידנפָאה ,טרעגעצעג , ONT INטעוו  Prראפ קיטיירפ רעבָא ןלעטשּפָא  

 יד ןוא רעייפ ַא גנילצולפ טנפעעג רעדיוו עירעליטרַא עשטייד יד טָאה ,טכַאנ

 .ףוס IPI טעטכינראפ טָאטש

nowיוו ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא ירפ רעד ןיא  POR ONTטָאה  
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 ןופ זיוה םעד PR IN ןעזעג רימ ןבָאה ,ןסאג יד רעביא קידנעייג .ןעזעגסיוא

 יד PN טנָאמרעד PT ךיא INT IRN ןייא ןבילבעג II זיא ,רעטסעווש ןיימ

 ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ."ןעמוקקירוצ ךָאנ טעוו ץטע, :ה"ע ןדייז ןיימ ןופ רעטרעוו

 ןייק ןעוועג טשינ זיא סע 72772 רימ ןלָאז ןיהּווו רעבָא .טָאטש יד ןזָאלרַאפ וצ

 PON געוו PR סופ וצ ןייג טזָאלעג Pr ןבָאה רימ ןוא לטימ-רעקרַאפ

 ךעלקעפ טימ םיטילפ רעטנזיוט ןפָאלעג ןיוש ןענעז ןעייסַאש יד ףיוא

 .ןפָאלעג זיא ץלַא .טנעה יד ףיוא רעדניק ךעלציפ טימ רעוו ,סעציילפ יד ףיוא

 טימ .ןזָאלעג PON ןבָאה רימ ןוא ,ןינָאק PP ןייג IS ןסָאלשַאב ןבָאה רימ

 .לעמעש רעגָאװש PR רעטסעווש PO ןעוועג ךיוא ןענעז זדנוא

pwעקימורא יד ןופ ךעלעגעוו ןפַארטעג רימ ןבָאה געוו םעד ףיוא  

 ןפלעה ךיוא PR עטנעַאנ ןכוז ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ךעלטעטש עניילק

 עשידיי טרעדנוה ייווצ א ךרעב ןענעז גנוצַאשּפָא ןיימ טיול .ןדיי ןריפרעבירַא

 .ןינָאק ןייק ןעמוקעגניירא תושפנ

 -אבטיונ יד ראפ PP ַא טנדרָאעגנייא ךיילג טָאה הליהק עשידיי יד

 ןעוועג זיא ךוק יד .ןסע טכָאקעג טלייטעגוצ ןגָארקעג ןבָאה עלַא ּווו ,עקיטפרעד

PWסאג רעד , ONTטריפ  PRןיירא קרַאּפ . 

 -סקלָאפ ןעוועג ןענעז PP רעד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,טעטימָאק ןיא

 ךיז ןבָאה םיטילפ יד זיב ,טייצ WO א ןטלַאהעגנָא ךרעב טָאה ONT .ןשטנעמ

 לייט ַא ןוא ,ןעיוב ןביוהעגנָא קירוצ PI ONT שילאק .טנדרָאעגנייא ךעלסיב וצ

 .ןיהַא טרעקעגמוא PT“ ןבָאה ,סָאװ יצ טאהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,םיטילפ יד ןופ

 .ןינָאק ןיא טצעזַאב ליבַאטס ךיוא ךיז ןבָאה תוחּפשמ ליפ

 דנורגרעטנוא IN NW וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ,טייל-עגנוי עפורג א ,רימ

 .ערעדנַא PR יקסווַאקטיוו AWA ןעוועג PIN זיא זדנוא טימ .ןשטייד יד ןגעק

 ןבָאה רימ ןוא טָאטש רעזדנוא ןענערברַאפ ןרַאפ ןשטייד יד טסַאהעג TINA רימ

prטלעטשעג  Sy xןסערדַא עשלַאפ ןבעגפיוא ןוא ןשטייד ןריפראפ וצ . ONT 

 ,טיירפעג זדנוא ONT ONT רעבָא ,גנוטיידַאב עשיטקַארפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה

INטָאה ןעמ  INTןוא געט עכעלטע עדעי ןפָארטעג ךיז ןוא ,ןָאטעגּפָא סעפע  

 (ON ייברעד קידנעמיטשַאב ,םישעמ ערעזדנוא ןגעוו טכירַאב א ןבעגעגרעביא

 IND וצ רעטייוו

 סע ןבָאה רימ תמחמ ,עפורג יד ןרעסערגרַאפ טלָאװעג טשינ ןבָאה רימ

 .רָאי ץנַאג ַא ןטלַאהעגנָא TUN ONT ONT .וויטַאריּפסנָאק ןטלַאהעג
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 שטיװַאקשַאמ .מ
 (קרביינב)

 1918 — 1914 ןינָאק

 ,רעדניק ,רימ ןבָאה ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ךורבסיוא ןרַאפ געט עכעלטע

 ערעטלע יד .ןעמוקרָאפ ףרַאד סכעלנייוועגרעסיוא סעפע זַא ,טליפעג ןיוש

 ןענעז גָאטימ ךאנ קיטשרענָאד .עטריוורענעד ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ןשטנעמ

pxסנגרָאמוצ .עיצַאזיליבָאמ א ןגעוו תועדומ ןרָאװעג טפעלקעגסיוא טָאטש , 

 עטריזיליבָאמ עטשרע יד ןרָאפּפָא ןביוהעגנָא ןבָאה ,תבש ךיוא ןוא קיטיירפ

 יוזא יד -- ןלעטשוצ טזומעג ןבָאה םירעיופ יד סָאװ ANT ןוא דרעפ טימ

 טקישעגּפָא עטריזיליבָאמ יד ןעמ ONT ןינָאק ןופ ."סעדַאוודָאּפ, ענעפורעג

 ןופ ןענייוועג יד ןלעטשרָאפ ךיז INP ןעמ .ץישטנעל ןייק "טקנופ ינרָאבז, םוצ

 ךיוא ןענעז עטריזיליבָאמ רענינָאק יד ןשיווצ .ןרעטסעווש ןוא סרעטומ ,ןעיורפ

 ,םַאוש המלש ,(דמלמ רעד) סוטַאעב והילא :יוו ,ןדיי לָאצ עסיורג ַא ןעוועג

 ריאמ שטיווָאקשַאמ ,רזוע שטיװָארעזַא ,ףסוי-בקעי יקסווַאקשַאלב ,ןאמדלָאג

 ,ערעדנַא ןוא השמ

 המחלמ יד זַא ,ןעוועג זיא גנורעקלעפאב רעד ןופ בור םייב גנוניימ יד

 ,טָאה המחלמ יד .ןרעקמוא ךיג ךיז ןלעוו עלַא ןוא ,ןטלַאהנָא טשינ גנַאל טעוו

 ןבָאה עטריזיליבָאמ יד ןופ עכעלטע ow ריפ יוו רעמ ןטלַאהעגנָא ,טנַאקַאב יו

 .טרעקעגמוא VWI רעמ ,ןרעיודַאב םוצ ,ךיז

 יד זַא ,גנאלק א טיירפשראפ ןינָאק PR PT ONT ,בָאב העשת ,קיטנוז

 -פולס רעד ףיוא ןפָאלעג ןענעז רעדניק ןוא ענעסקַאוורעד .ןָא ןעמוק ןשטייד

 ןופ ןעזעג ןבָאה רימ .רעטילימ עשטייד ONT ןקוקוצנָא ידכ ,טָאטשרָאפ רעצ

 ףיוא "סעקסַאק, עקיציפש טימ ,רעטײר עפורג א ןעמוקנָא סנטייוו רעד

 ליז ןבָאה זדנוא ןופ ערעטלע יד .טנעה יד PR סעקיפ עגנַאל ןוא , BYP יד

 רעטייוו PR טסירגעג PIS ךעלפעה ןבָאה ייז ."ןגרָאמ טוג, טימ טסירגַאב

 רעטייר יד .סַאג רעגנַאל רעד ףיוא ,עכריק רעשיליוטַאק רעד וצ זיב ןטירעג

 ןטימ קעװַא ייז ןענעז טייצ רעצרוק א ךָאנ ןוא טלעטשעגּפָא טרָאד Pr ןבָאה

 .עצפולס ןייק געוו

 טמוק WNP PR זַא ,העידי יד טיירפשרַאפ PT ONT“ ,בָאב א"י ,קיטסניד

 ןענעז סנגרָאמ וצ דלַאב .ןשטייד PR ןסור יד ןשיווצ טכַאלש ערעווש א רָאפ

PRסעווש ןיימ -- ייז ןשיווצ ,םיטילפ עשידיי עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןינָאק - 

 -סעווש ייווצ סרעטומ ןיימ ךיוא יוו ,שילאק PR טעברַאעג טָאה עכלעוו ,רעט

 .סעילימַאפ ערעייז טימ ןרעט
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 ,םיטילּפ עכעלטע סופ וצ ןעמוקעגנָא ןענעז ירפרעדניא תבש ןטשרע םעד

 TR ,טלייצרעד ןבָאה ןוא לָאטיּפש ןשידיי רעשילאק ןופ חיגשמ רעד ייז ןשיווצ

 רעד ףיוא יירעסיש עקידארומ א טנפעעג ןשטייד יד ןבָאה קיטימ INI קיטיירפ

 יד ןופ ןשטנעמ רעקילדנעצ ןעמונעגסיורַא ןבָאה ייז .גנורעקלעפַאב רעליוויצ

 .ןסָאשרעד ייז ןוא ,ןדיי סנטסניימ -- טָאטש רעד ןופ םיטַאבעלַאב עטסנעעזעגנָא

 ןפיול ןדיי רעטנזיוט PR ,טָאטש יד ןדניצעגרעטנוא PIN ןבָאה ןשטייד יד

 .שילאק ןופ

 ןפורעגסיוא ןענוואד םייב טָאה ,ל"ז ץישפיל בקעי 'ר ,בר רענינָאק רעד

 ןרָאפ תבש pr דימו ףכית לָאז ןגָאװ ןוא TW טָאה סע רעוו זַא ,ליש ןיא

 PR OWN םעד ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק ןעמ .םיטילפ יד ןעמענפיוא PX שילאק ןייק

 PR ןוא JAR PR TWD טנַאּפשעגניײא ןבָאה ןדיי קילדנעצ א qn לטעטש

nawןרַאפעגסיורא  TDטָאטש . PRןעמוקעגנָא ןענעז געט עטסטנעָאנ יד  

 םערַאיו רעייז ייז טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד ,ןינָאק ןייק םיטילפ רעטרעדנוה

 .ןעמונעגפיוא

 רעזדנוא .ןעיירעסיש טרעהעג ךיז ןבָאה ,ירפרעדניא ,הנשה"שאר ברע

 ןבָאה ןשטייד יד זַא ,טלייצרעד ןוא ןפיול וצ ןעמוקעג זיא ,לַאטַאנ ןנח ,ןכש

 א TANT ןפיוא ןפרַאוועגפיורא ןבָאה רימ .סַאג רעצפולס יד ןדנוצעגרעטנוא

 .סַאג רעלייק רעד וצ ןגָאװ םעד ןעגנַאגעגכָאנ TR ןכַאז לסיב

 ןינָאק ייב טכאלש יד ןינוק לע ברקה
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 טָאטשרָאפ רעלייק רעד PIN לָאטיּפש ONT ַאקסלוק 'חרב םילוחה תיב

 DONT ,רעטסיולק םעד רעביא ןגעקַא ןעוועג זיא סָאװ ,לָאטיּפש םייב

 ,(טרעכייפ אביקע PIP רעדורב א) טרעכייפ ,דיי ןטעדנּוװרַאפ א טריפעג ןעמ

 רעטעפש PI‘ טָאה סע יוו .ןברַאטשעג ןדנּווו יד ןופ רעטעפש זיא רעכלעוו

 ווורפ ןתעב SOND ןשטייד ַא ןופ ןרָאװעג טרעדנּווורַאפ רע זיא ,ןזיוועגסיורַא

 ןשטנעמ ליפ .ַאטרַאװ גערב PIN םוצ לפיש-רעשיפ ןטימ ןעמיוושוצרעבירַא

 PR קירב יד ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה ןסור יד ןעוו .ָאלָאק PP ןפָאלעג ןענעז

 ןענעז רופיכ"םוי .עיבמָאד ןייק ןפָאלטנַא רימ ןענעז ,עטרַאוו רעד ףיוא ָאלָאק

 -תיב ןופ םיללפתמ יד ןבירטעגסיורא ןכָאה ייז .עיבמָאד PP PAN ןשטייד יד

 -- לידבהל ךיוא יוו ,בר םעד ןוא ,ךייט ןפיוא קירב יד ןשעל וצ ידכ ,תסנכו

 ."סעקינדַאלקַאז, סלַא ןעמונעגוצ ,חלג םעד

 ןינַאק PN .ןינָאק ןייק טרעקעגמוא ךיז רימ ןבָאה תוכוס דעומה לוח

 ןבָאה ףוס OW .טכַאמ עשטייד PR עשיסור יד ןטיבעג לָאמ עכעלטע pr טָאה

 ןענעז ייז .טָאטש יד ןעמונראפ טכַאלש רעטרעטיברַאפ א ךָאנ ןשטייד יד

 רעשילָאק רעד ןופ ןוא רעצפולס רעד ןופ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןעמוקעגנָא

 ןשיווצ .םידדצ עדייב ןופ עטעדנּוװרַאפ ןוא עטיוט ךס ַא ןלַאפעג ןענעז סע .סַאג

 ,ןשטייד יד ןופ רענייא -- ןדיי ףניפ ןעוועג ךיוא ןענעז רענלעז ענעלַאפעג יד

 .תורבקה תיב ןשידיי ןפיוא ןעוועג רבוק טָאה ןעמ עכלעוו ,ןסור יד ןופ ריפ ןוא

PRתיב ןשירעטילימ ַא טנדרַָאעגנייא ןשטייד יד ןבָאה םורַא טייצ א  

 ןפיוא ךעוועג רבוק ייז ןוא רענלעז עשידיי יד ךיוא טרימוהסקע ,תורבקה

 ,לָאטיּפש םעד רעביאנגעק ,געוו רעשילאק ןפיוא ,םלועדתיב םעניימעגלַא

 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה רענלעז ענעלַאפעג יד ןבָארגַאב ןוא ןעלמַאז ןטימ
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 ONT סע ןוא ,געט יירד טרעיודעג טָאה ONT .רעשעלרעייפ עקיליוויירפ יד

 .עימעדיפע IN ןופ רַאפעג יד טָארדעג

 ןבָאה גָאט ןדעי ןוא ,סיורָאפ ןעגנַאגעג ךיירגיז זיא יימרא עשטייד יד

 -עגנוה ,ענעגנַאפעג רעטנזיוט טָאטש רעד רעביא ןריפכרודַא ןעזעג רימ

 ליז ןבָאה גָאט ןסיוועג א PR .ןטַאדלָאס עשיסור ענעסירעגּפָא ןוא עקיר

 יוו ,ןריציפָא ליפ ייז ןשיווצ .ענעגנַאפעג טנזױט WR ַא ךרעב טריפעגכרוד

PINןטענגַאב טימ ןטַאדלָאס עשטייד עטלייצעג ייז ןבָאה טריפעג .ןלַארענעג  

 .ןסקיב יד ףיוא

 .ענעגנַאפעג ענעבירטעג יד IND טיורב ןפרָאװעג טָאה גנורעקלעפַאב יד

 סױרַא זיא רענעגנַאפעג א ןעוו .טרעווראפ סע TENT ןשטייד עקידנריפ יד

 ןגָאלשעצ ןשטייד יד OX ןבָאה ,טיורב לקיטש ַא ןּפַאכ וצ ידכ ,ייר רעד ןופ

 PRD ליפ ןעוועג ןענעז סע .ןטענגַאב טימ ןכָאטשעצ רעדָא ,סעבלָאק יד טימ

 -עגכרוד ענעגנַאפעג יד ןשיווצ ןעמ ONT גָאט ןסיוועג א PNR .עטעגרהעג ןופ

 םיא טימ ךיז ןעגנולעג ימ סיורג טימ זדנוא זיא סע .המלש רעדורב ןיימ טריפ

 רַאפ טיורב ןעמונעגפיונוצ גנורעקלעפַאב רעד ייב טָאה ןעמ ,ןדערוצכרודַא

 DN סע .ןעלסעק עסיורג ןיא ןפוז ןוא ייט טכַאקעג ךיוא יוו ,ענעגנַאפעג יד

 ףיוא ךיז ןפרַאוו ענעגנאפעג עקירעגנוה יד יוו ןקוקוצ וצ ךיז ךעלקערש ןעוועג

 -אווקנייא ענעגנַאפעג יד ןבָאה ןשטייד יד .קלח א ןעמוקַאב וצ ידכ ,סרעלייט יד

 ןעמ טָאה טרָאד ,"שזעינַאמ, PR PIN יוו ,ןרַאשָאק עשירעטילימ יד PR טריט

 JOY סָאד ןלייטוצרעדנַאנופ טעטימָאק םעד טביולרעד

 -רעביא טימ ןבָאה ,עכעלטסירק ןוא עשידיי ,גנורעקלעפַאב עצנַאג יד

 .ןטקודָארּפ ןעלמַאז PR טקילײטַאב Pr טייהנבעגעג

 רעדלעפ יד .גרַאוונסע PR לגנַאמ א ןביוהעגנַא PT טָאה םעד ךָאנ דלַאב

 -נייא ןשטייד יד ןבָאה 1915 רָאי PR .טעברַאַאב טשינ זייוולייט ןעוועג ןענעז

 ,רעטלע ןרָאװעג זיא טיורב ONT ןעוו .רעקוצ ןוא טיורב PD גנולייטוצ ַא טריפעג

DANַאר טשינ ןוא ןיורב ןעוועג זיא רעקוצ רעד .ןעלמיש ןביוהעגנָא סע - 

 -אב רעד טלײטעגוצ טכַאמ עשטייד יד DNA ןטקודָארּפ ליפ רעייז .טריניפ

 -עג ענעדישראפ ןלעטשוצ טזומעג JANA ןלוש יד ."ץַאזרע, רָאנ גנורעקלעפ

 ןסירעג PR רעדלעפ יד ףיוא OM ןענעז רעדניק יד טימ רערעל יד .ןסקיוו

 ,"סעשזדנעלַאשז, ,לּפע ,ןעמיולפ TD ןרעק ,סענַאטשַאק טלמַאזעג ,"סעווישקָאּפ,

 ןפָאטש טכַאמעג ייז ןבָאה ?סעװעשקָאּפ , TD .ײטיץַאזרע ראפ רעטעלב עווָאּפיל

 -ַאב בור רעד DONT ,ןעוועג טשינ זיא רעדעל ןייק יוו תויה .רעדיילק רַאפ

 .ןליוז ענרעצלָאה טימ ןלַאדנַאס ןגָארטעג גנורעקלעפ

 ןעוועג זיא ךעלטעטש ערענעלק יד ןיא בצמ"סגנורענרעד רעד לפיוו ףיוא

 רַאג ןעוועג ,שזדָאל טרפב ,טעטש ערעסערג יד PR WAN רע זיא ,רערעווש א
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 טנָאקעג סעפע זיא'ס יו ךָאנ ןעמ טָאה ךעלטעטש עניילק יד ןיא .רעווש

 ןופ תוחפשמ עשידיי ליפ רַאפרעד TINT .רעפרעד עטנעַאנ יד ןופ ןפיוקנייא

 .ןינָאק PR טצעזַאב ךיז טעטש עסיורג ערעדנַא ןוא שזדָאל

 עימעריפע"סופיט

 ,טָאטש רעד ןופ גנורעקלעפאב רעמערַא רעד ןופ גנורענרעדרעטנוא יד

 ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןעגנוגנידאב-סגנוניווו ערעווש יד ,ןטקודַארפ עטכעלש יד

 px לגנאמ רעקראטש רעד ןוא םיטילפ JO ַא ןופ סולפוצ ןטימ Taxa רעגרע

 ןעוועג םרוג טָאה POR ONT -- ערעדנַא ןוא ףייז יו ,ןעלקיטרא עשינעיגיה

 רעזייה עמערַא יד PN ןכָארבעגסיױא PN סָאוו ,עימעדיּפע-סופיט רערעווש א וצ

 ןענעז ןשטנעמ ליפ .טָאטש רעצנַאג רעד רעביא טײרּפשרַאפ ךיז ךָאנרעד ןוא

 עגנערטש ןעמונעגנָא טָאה טכַאמ יד PI -- עימעדיפע רעד PD ןברָאטשעג ןַאד

 זיוה TD ןעגנַאגעג זיא עיסימָאק ערַאטינַאס א .ןלעטשוצפַא סע ידכ ,ןעלטימ

 ןישַאמ א ןייר זיא סע יצ קידנרילָארטנָאק ,בוטש וצ בוטש ןופ ןוא זיוה וצ

 טריציפניזעד ONT -- "עקוווראפ, ענעפורעג יוזא יד -- לסעקיערַאּפ ַא טימ

 בוטש א ןיא .ןעגנוניוו ערעביוז טשינ pp םישובלמ יד wn טנַאוועגטעב סָאד

 הנושארה םלועה תמחלמ nya תוקבדמ תולחמל םילוהה תיב

 גירק-טלעוו ןטשרע ןתעב ןטייהקנַארק עקידנקעטשנָא ראפ לָאטיּפש

 (יקסווַאקיוטס בקעי רעשדלעפ רעד ץיבורזיא הנח : סטכער .טשריפ .מ : סקניל TD ןציז סע)
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 ןעמונעגוצ ןקנַארק םעד ןעמ ONT ,רעקנַארק-סופיט א ןענופעג PT ORT סע וו

PXעילימַאפ עצנַאג יד ,לָאטיּפש  PRןוא טריציפנזעד גנוניווו יד ,ןיטנאראק  

 ,טלגיזרַאפ

 a8“ רעקילדנעצ ןעוועג ךיוא ןענעז סופיט םעד ןופ תונברק יד ןשיווצ

 טָאה גנורעקלעפַאב עשיליופ יד ךיוא .טָאטש רעד ןופ םיטַאבעלַאב ענעעזעג

 א טנפעעג INT ONT טכאמ עשטייד יד .עימעדיפע"סופיט רעד ןופ ןטילעג

 -טריפס םענעזעוועג PD ןינב םעד PR עקנַארק עקידנקעטשנָא ראפ לָאטיּפש

 דאיווַאפ ONT ןבילבעג םויה-דע זיא סָאװ ,סאג רעשילאק רעד ףיוא לָאּפָאנָאמ

 .לָאטיפשדעווַאט

 -ןירק רעשטייד רעד טאהעג טָאה טיבעג םעד PIN ןטסנידרַאפ ליפ

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ ףליה עשיניצידעמ עסיורג .רענגַאוו ףעש

 . יקסווַאקירטס רעשדלעפ רעשידיי רערעלוּפָאּפ רעד טעטסיילעג טָאה

 -- דאב א טיובעג טַארטָאטש רעד טָאה עינווַארטקעלע רעד ןבענ

 ןבָאה רעדניקילוש יד .ןפוא ןטסנרעדָאמ TIN ןטסנעש ןפיוא טנדרָאעגנייא

 ןעוועג זיא ONT ךיוא .ךָאװ ןיא לָאמ PR ןטסקינייוו דָאב רעד PR ןייג טזומעג

 .טָאטש רעד ןופ בצמ ןשינעיגיה םוצ רעייטשוצ רעסיורג ַא
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 ןאמסיירק ןבואר
 (םייתעבג)

 ןינָאק PX עיצָאמָאקָאל עטשרע יד

PXביוהנָא  PDטָאה טרעדנוה-רָאי ןטסקיצנַאווצ  PTדרע ןוא למיה  

 TNT טייקטייוו יד ןצריקראפ ןופ עיצַאזינערעדָאמ עשינכעט יד טלעטשעגנגעק

 wi םוצ שינעלייא יד זיא סָאװ :ןגָאז INT טגעלפ קלָאפ סָאד יוו .טייקלענש

 טשינ ךיז ןעמ ףרַאד ,הלילח ,ןטכעלש םוצ ןוא ,טעפש וצ טשינ ןעמ טמוק

 .ןרַאוועג םייוקמ זדנוא ייב עקַאט זיא לטרעוו-סקלָאפ עקיזָאד סָאד .ןלייא

 טשרעוצ זיא ,ןזיוואב ןינָאק ןיא PT טָאה סָאװ ,סובָאטיוא רעטשרע רעד

 ,ץינאמ שטייד רעד ,רעפַאש רעד ןעוו .טַארטסיגַאמ ןופ ףיוה ןפיוא ןענאטשעג

 סיעכהלוצ טָאה ,שילאק ןייק לָאמ ןטשרע םוצ אטיוא םעד ןריפסיורַא טלָאוועג טָאה

 טלעפעג ox טלָאװ סע יוו ,ןעלכרָאכ TIN ןצכערק וצ ןביוהעגנַא רָאטָאמ רעד

 PR PW זיא NOW רעד !טשינ טייג רע -- גָאט רעקיטכענ ַא PR ,טפול

 DN ןוא דרעפ ןענַאפשנייא טזומעג טָאה ןעמ .רעטייוו ןרָאפעג טשינ גָאט ןבלעז

 םעד רעניווונייא יד ןופ ןעמוקאב טָאה אטיוא רעד .ץַאלּפ ןייז ףיוא ןריפקירוצ

 .(רעליופ רעד) "סוגינ,, ןעמָאנ

 "סוגינה, הארקנ, ןינוקב הנושארה תינוכמה

 "סוגינ רעד, ןפורעג ,ןינָאק PR ROW רעטשרע רעד
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 יד .רעלעפ םעד ןרירעפער וצ רעקינַאכעמ ַא טכַארבעגּפָארַא טָאה ןעמ

 געיעג ןכעלטלעװלַא םעד px טרעדילגעגנייא לזמ טימ Pr טָאה ןינָאק טָאטש

 .טייקטייוו יד ןצריקרַאפ וצ

ONT 1913 PRערעסערג א זדנוא ייב טַאהעג ןַאלּפָארע רעטשרע רעד  

 ONT ןזייוונָא טלָאזעג טָאה ONT עלַאמס טימ OND ַא ןדנוצעגנָא טָאה ןעמ .הלפמ

 DING TIN IN טמוק ןַאלּפָארע רעד .ןזָאלּפָארַא ךיז לָאז ןַאלּפָארע רעד ּוװ טרָא

prּפָארַא  PWרעדער יד טימ רע טגיל ןיוש ןוא "ענָאלב, רעשיליופ רעד  

 זיא סָאװ ,ןַאלּפָארע םענופ סיורא םיוק ךיז טעװעטַאר רעילפ רעד .ףיורא

 םעד ףיוא ןקוק ןפָאלעג ןענעז טייק ןוא דניק .רעסַאוו-ךאלפ pr ןלַאפעגניײרַא

 .הלפמ ןייז וצ PR רעדנּוװ ןזייב

 הרבח .ןינָאק ןריזינרעדָאמ PO ןווורפ עטשרע יד ןביוהעגנָא PT ONT ױזַא

 ox ץריקראפ ,םלוע לש ונובר,, :קידנגָאז ,טקזוחעגּפָא ךָאנרעד ןבָאה םיצל

 "! ןרָאפ ןענָאק טשינ TIN ןפייפ ןענָאק טשינ לָאז רע ,ןרָאי יד
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 (דלעפנעזָאר) קערַאל לשיג

 an ינפ לע ךמחל חלש

1914 

 -עגנָא ןענעז 1914 WIP בייהנָא PN שילַאק טָאטש יד ןרידרַאבמָאב ןכָאנ

 DPN טכַארבעג ייז ןוא ,עזַאלמייה ןעמונעגפיוא TR ןינָאק PD רענעגעוו ןעמוק

 TN ןעמונעגפיוא קיצראה םיטילפ יד טָאה'מ -- גַאטימכָאנ תבש ןיירַא טָאטש

 עילימַאפ יד ןעמונעגפיוא טָאה זדנוא .טײל-טָאטש ענעדישרַאפ ייב טנדרָאעגנייא

 ןענעז זדנוא טימ .רָאי ץנאג א ןבילברַאפ רימ ןענעז טרָאד .קינלעימכ םהרבא

 ךיילג .שילאק ןופ םיטילפ תוחפשמ קיצפופ א ךרעב ןינָאק ןייק ןעמוקעגנַא

 ןענעז טעטימָאק ןיא .ןפלעה וצ זדנוא ידכ .טעטימַאק א ןפאשעג ָאד ךיז טָאה

 ,רעדנַאז אשזור ןוא אלַאמ ,רעדנעלדירפ ַאלעדַא ןוא ַאינָאל : סנירעדילגטימ ןעוועג

 .א .א גרעבנעוועל ,ואדנאל ,ףרָאדנרָאצ :יוו ,רעדילגטימ יד PX רעטניוו ַאלַאמ

 ןדעי ראפ טלייטעגוצ טָאה סָאװ ,ךיק עקיליב א ןפַאשעג טָאה טעטימָאק רעד

 ןעמוקַאב םיטילּפ יד ןופ עילימַאפ עדעי טָאה תבש ףיוא .ןטייצלַאמ עטכַאקעג

 רעד טָאה ןטקודָארּפ יד .ןעלקיטרַא ערעדנא ןוא רעקוצ ,ייט ,תולח :טעקַאּפ ַא

 יד ךיוא .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקיטרָא רעד ןשיווצ טלמַאזעג טעטימַאק

 .סעמוס ערעסערג טימ טרעייטשַאב קעווצ םעד וצ ךיז טָאה גנוטלַאווראפ-הליהק

 סלַא ןבילברַאפ TIN הסנרפ טימ טנדרַאעגנייא ךעלסיב וצ pr ןבָאה םיטילפ יד

 ןביוהעגנָא PT ONT שילאק טָאטש יד תעב .ןינָאק TD רעניווונייא עקידנעטש

 .ןרָאפעגקירוצ רעטעפש לייט א ןענעז ,ןעיובפיוא קירוצ

1915 -- 7 

 גנורעקלעפאב יד -- עגַאל ערעווש א ןעוועג שזדָאל ןיא זיא ןרָאי יד ןיא

 ,גונעג ןעוועג טשינ ןענעז ןטקודָארּפ עטלייטעגוצ יד .טרעגנוהעג wan טָאה

 טנַאקעג INI ןעמ טָאה ץניווַארפ רעד ףיוא .ןבעל ont ןטלַאהרעד וצ ידכ

 טכַארבעג לָאמ לייט ןבָאה רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיופ יד .ןגירק סעפע

 וו .ַא .א זעק ,רעטופ ,לפַאטרַאק :יוו ,ןפיוקראפ וצ טָאטש רעד PN ןטקודָארּפ

 ןצעזאב ךיז ןלָאז ןדיי רעשזדָאל יד ןופ לייט ערעסערג ַא זַא ,ןגיווואב טָאה סָאד

 רענינָאק יד ןופ ןריט יד ןוא רעצרעה יד ךיז ןבָאה רעדיוו ןוא .ןינָאק ןיא

 ןפאשעג זיא רעדיוו ,עקיטפרַאדַאבטיונ יד IND טנפעעג טיירב pr םיתב-ילעב

 טימ לדנאה רעד זַא ,ןעוועג םרוג ONT ONT .ךיק-סקלָאפ עקיליב x ןרָאװעג
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 גרַאװנסע טריפעגסיורַא ןינָאק ןופ טָאה ןעמ .ןקראטשרַאפ Pr לָאז שזדָאל

ppגנוריגער עשטייד יד .תורוחס-רוטקַאפונַאמ טגנערבעג טרָאד ןופ ןוא שזדָאל  

DNAןריפכרוד טנָאקעג סע ןעמ טָאה "ןייש , ַא טימ רָאנ זַא ױזַא ,ןטָאברַאפ סע , 

 רעשזדַאל יד ךיוא .טרענרעד םעד PD תוחפשמ JO א PT ןבָאה ןגעווטסעד ןופ

 JO א .םיבשות רענינָאק ןבילבעג TX טנדרַאעגנייא ךיג Pr TNA םיטילּפ

 .תוחפשמ עקיטרָא יד טימ ןעוועג ךדשמ Pr ןבָאה ייז ןופ

 רעדניק רעשזדָאל יד IND עינָאלָאקרעמיז רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה סָאװ ךעלדיימ עּפורג ַא

+1939 

 דענינָאק יד ןענעז ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןתעב ,תורצ ןוא ןייפ ןופ W ןיא

 קיצרַאה ,ץעיװָארטסָא PP טלדיזעגסיוא ייז ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,םיטילפ

 םיוקמ זיא סע .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקיטרָא רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 .ונאצמת םימיה בורבו םימה ינפ לע ךמחל חלש :קוספ רעד ןרָאוועג
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 ןבעגוצסיורַא סירבחמ לעיצנַאניפ ןכעלגעמרעד ןדיי רענינָאק

 םירפס ערעייז

 םירפפ SSE ןטנַארעמונערּפ רענינָאק

  sppק"פל א"מרת תנש ,אשראוו ,םילשורי ד"בח (1881)

 ךאברוא קיציא קחצי

 רעדנאז לדנוז

 ןטלק לכימ

 סקאז םהרבא

 יקצנאמ בקעי

 ץטאלק קחצי 'רב ןימינב

 ריאמ יכדרמ 'רב בייל םהרבא

 קי'צראקיפ בוד םייח

 י"רב בקעי לאוי

 ריאמ יכדרמ

 יקצראוו ןורהא

 יקצטור רזייל רזעילא

 אנזופמ ןאמרעקוצ םירפא השמ

 עוואקרצ רפכמ יוועל בקעי

 רודגיבא קחצי

 אטאלפ

 קעטטאק קחצי 'רב יבצ

 ץטאלק י"רב קחצי

 ךאברוא באז

 קינווכורפ ףסוי

 ןאמייא השמ

 יקסילאק באז

 לזנעפ ןושמש

 םאווש החמש

 צ"ושו ןייש יבצ

 יולה ןאמייז םהרבא

 ץישפיל םהרבא

 םאנרעד יבצ ריאמ

 יקסנישלאק רזעילא

WY)ןינוק ) 

 ץיברוה יבצ היעשי

 לעגיר לאומש דוד

 ןאמרעשפ קיזייא קחצי

 יקסניווָאלג לכימ

 ןאמטלא ףלוו באז

 הפד ןייד חספ

 סייוו י"רב קחצי

 איוואפ באז השמ

 לאוי י"ר בקעי

 יקסווצעלק רזייל

 ןזייא בקעי קחצי

 ןאמפיל יבצ

 דנארב םהרבא

 יקצנאר המלש

 יקסניצשעל ןמחנ

 יקדָאלס ןרהא

 רטפאש ביל שריה

 יקצישור לארשי

 ןַאמטוג יבצ

 רעדנַאז קחצי

 טטָאק ביל הדוהי

 ץטָאלק י"רב רזעילא

 ץטָאלק ןימינב

 יקסיווש לארשי

 לודמז ףסוי

 קוב ביל הדוהי

 קאר ןסינ םהרבא

 יקצנאר גילז םולש

 לאוי לובייפ

 הנוי לאומש

 דוד ףסוי

 יקסוואשרַאוו ילא

 סייוו ם"ירב קחצי

 רעדנאז ןמלז

 ןייטשנייוו שיווייפ

 גרעבנעוועל םהרבא

 יקסניזור רדנסכלא

 יקסניזראפ לארשי יבצ

 קאב לאומש

 טדנערעב דוד

 ןימקוד שריה יבצ

 טָאק השמ

 יקסוואשרַאוו השמ

 ןאמרה בד רכזי

 ףסוי 'רב דוד

 רעגאה ןושרג ןמהנ

 ץרַאװש קיזייא

 קארק א"רב דוד

 סייוו םהרבא

 יקסנישלא והילא

 קירנעה לואש

 ןייטש ןימינב

 יקסווָאטָארק שרעה. יבצ

 ןיועל שרעה יבצ

 קיצנוראה השמ

 יקסניוועל יאמש

 יקסניצשעל עשוהי
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 ןינאק IN הליפתייתב

 -סנבעל ןלענָאיצידַארט PR גנויצרעד רעקידתורוד רעד ןופ אצוי-לעופ ַא יו

 ףיורעיז ,זעיגילער ןעוועג גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בור רעד זיא רעגייטש

 .ןינָאק PR ךיוא הליפת ona לָאצ עסיורג יד תודע ןענעז

 ליש טסיורג יד

 -- )1766—1763( רָאי יירד ןופ ךשמ PR ןרָאװעג טיובעג זיא ליש יד

 200 ייב הליהק עשידיי יד טלייצ טייצ רענעי ןיא .קירוצ רָאי 200 טימ ךרעב

 .דנאלשטייד PD ןדיי עכייר -- םינבדנ עסיורג בור'ס -- תושפנ

 עסיורג א ןענַאטשעג קרַאמ-רעּפעט ןופ DIX ןפיוא זיא רעטלַאלטימ ןיא

 -- עכריק רעשילױטַאק רעד זיב TX טייז ןופצ ןופ ַאטרַאװ רעד זיב -- גנוטסעפ

 MO םוצ PR ,טרעטשעצ לָאמ עקינייא ןרָאװעג זיא גנוטסעפ יד .טייז-םורד ןופ

 טָאה הליהק עשידיי יד זַא ,ןעמענוצנָא זיא'ס .טנערברַאפ ירמגל ןדעווש יד ךרוד

 טרָאד ןוא רענייטש ענעבילבעג טימ ןעמַאזוצ ץַאלּפ םעד ןופ לייט א טפיוקעגּפָא

 ןוא טיירב רעטעמ 20 ,גנאל רעטעמ 20 TD םענרַאפ PR לוש יד טיובעגפיוא

 טימ רעד PR PT טניפעג'ס ,טיפוס םעד ןגָארט ןלייז עקיד 4 .ךיוה רעטעמ 6

 .ןרעטש ענעדלָאג טימ טלָאמַאב ,למיה ןעיולב x ןופ םרָאפ רעד ןיא עלוּפָאק ַא

 : קוספ םעד PT וצ םייקמ ,ןײגוצּפָארַא ןגיטש ןענופעג ךיז ןבָאה ליש ןיא

 טריפעג טָאה גנַאגפױרַא רעקיקָאטש 2 רערעדנוזאב א ,"ה ךיתארק םיקמעממ,

 טייז חרזמ ןוא םורד רעד ןופ .(םישנ תרזע) ליש-רעבייוו רעד וצ ןסיורד ןופ

 טריצרַאפ ,ךיוה רעטעמ 3 ןופ רעטצנעפ עטעדנורַאפ TDW ןופ 12 ןעוועג ןענעז

 לאבמיס סלַא ,זָאלג ךעלקיטש עטרילָאק ןופ ןשזַארטיוו ענעדישרַאפ ךרוד

 םעד וצ ןוא טשירפעגפיוא ליש יד טרעוו 1829 רָאי ןיא .לארשי יטבש 12 יד ןופ

 לוונאז -- אנפמעק ןופ רעלטסניק רעטסּווואב רעד ןדַאלעגנייא טרעוו קעווצ

 .שַארַאב

 -רעיומעגניירַא IN ןענופעג Pr טָאה טנַאוו-חרזמ רעד ףיוא ליש רעד ןיא

 עשילָאבמיס ;דלָאג-לטעלב bon טקעדַאב ,ןעיירעצינש עזיצערפ : שדוק PN רעט

 יבצכ ץר (ב ,רשנכ לקו רמנכ זע (א :יוו ,רעדליב עשיטסאלפ עשירַאגעלַא ןוא

 .* םייתלצמבו לבנב (ד ,רפוש לוקו תורצוצחב (ג ,יראכ רוביגו

 ןזח ןרַאפ רעדנעטש רעוויסַאמ רעד -- שדוק ןורָא םוצ גנַאגפיורַא ןרַאפ

 .188 טייז *
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 ןופ :והילא NOD רעד -- סקניל ,גנַאגנייא םייב ."יתיוש, ןשירעלטסניק ַא טימ

 -ירפס ערעייט טימ קנעש"םירפס עסיורג .רויכ רענרעפוק רערעווש ַא -- סטכער

 ןעוועג ןענעז'ס עכלעוו ףיוא ,תורוק טימ ןדנוברַאפ ןענעז ןלייז 4 יד .שדוק

 עטשרע יד טריזילָאבמיס ןבָאה סָאװ ,"יבצ, ןינמכ ,ךעלטכיל 102 טקיטסעפאב

 .(שרעה) יבצ ןעוועג ןענעז ןעמענרָאפ סנעמעוו ,הליהק רעד ןופ םינבר יירד

 עשירעלטסניק טימ טקעדַאב ןעוועג ןענעז ,טנעוו יד ןוא טיפוס רעד

 רַאברעדנּוװ ןבָאה ןוא -- ליטס ןקידחרזמ PR ןטנעמַאנרָא ערַאברעדנּוװ -- יירעלָאמ

 DN IN -- WTP POX“ ןרעביא .עיצַארָאקעד רעצנַאג רעד טימ טריזינָאמרַאה

 ,הנפמקמ שרב לוונייז לאומש ,ראפתהל אלו ידי ישעמ הז, :רעלטסניק ןופ טפירש

 ."ט"פקה תנש

 TN טכַארּפ רעטסקינייוועניא ריא טימ טמשעג טָאה ליש רענינָאק יד

 ,טסנוק רעסיורג

 טרָאיץנַאטנעזערּפער א יוו טנידעג PW ,הליפת םוקמ ץוחַא ,טָאה ליש יד

 -נָאק טימ םינזח עטמירַאב-טלעוו ןטערטעגפיוא ןענעז טרָאד :הליהק רעד ןופ

 עשיטסינויצ טימ לארשייץרא ןופ םיחילש ; (.א .א ַאטָאריס ןזח רעד) ,ןטרעצ

 -ארפ טנדרָאעגנייא PIN ןוא םינבר יד ןעמונעגפיוא ןעמ טָאה XT ;ןטארעפער

 ןטייצ עשירַאצ יד PN .תוריזג-הכולמ ענעדישראפ ןגעק ןעגנולמַאזרַאפ-טסעט

 ."ךלמל תועושי ןתונ, ןגניז ןזח רעד תבש ןדעי טגעלפ

 -רעהַא NT ןדיי ןבָאה (1917) עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ןכעלטנפערַאפ ןכָאנ

 TID דנָאפ ןרַאפ רעייטשייב סלַא םילכ ענרעפוק ןוא רעבליז ,דלָאג טכַארבעג

 .הכולמ רעשידיי רעקיטפנוקוצ רעד

2 * * 

 דנעש קירנעה רעלעטשטפירש ןשיליופ ןופ רענייב יד ןריפרעביא םייב

 -רעייפ א טנדרָאעגנייא ליש רעד PR טרעוו ,ןליופ PP ךיירקנַארפ TD שטיוועיק

 ,רערעל ,עיזַאנמיג ,ןלוש עשידיי יד ןופ גנוקילייטאב רעד טימ עימעדַאקַא עכעל

 DONT רָאטקעריד-עיזַאנמיג רעד .עטמַאַאב-סגנוריגער עכיוה ךיוא יוו ,םיסנרפ

 טרָאװ סָאד טמוקאב םיא ךָאנ .עדער עקידנעמַאלפ ַא ךַארּפש רעשיליופ רעד ןיא

 ךָאנ .ןייטשנייוו ריאמ -- םידימלת עטסבַאגַאב יד PD רענייא ,רעיײטשרָאּפ א

 טכיירטש ,ןשטיוועיקנעש TD טייקסיורג יד קירעהעג BR טצַאש רע יװ םעד

 קרַאטש ױזַא טשינ ןפרַאד ןדיי רימ, :טנעמָאמ ןשידיי םעד רעטנוא רענדער רעד

 יד ןלָאמעג טרעוו עיגָאלָאירט סנעמעוו ןיא ,רעלעטשטפירש ןסיורג םעד ןביול
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 עשידיי יד טרָאוו JP טימ טשינ PANT TN ןיקצינלעימכ ןופ הפוקת עמאזיורג

 סיקצינלעימכ סָאװ ,תוחיצר TN ןעמָארגָאּפ יד ;טייצ רענעי ןופ עיגָאלָאריטרַאמ

 .עניארקוא ןיא גנורעקלעפאב עשידיי יד ןגעק טריפעגכרודַא ןבָאה סעדנאב

 םעד בילוצ ןבָאה רעייטשרַאפ עשיליופ עלעיציפָא יד זַא ,ךיז טייטשראפ

 רעשידיי רעד ייב PIN ONT OND ,עימעדַאקַא יד טזָאלרַאפ וויטַארטסנָאמעד

 -ער PR זיא ןייטשנייוו ריאמ .גנוגערפיוא עסיורג א ןעוועג םרוג גנורעקלעפַאב

 ךָאנ רעבָא טרעוו ,עיזַאנמיג רעד ןופ ןרָאװעג טקיטייזאב דלַאב ןופרעד טַאטלוז

 .ןעמונעגפיוא קירוצ סייררעביא ןרעגנעל א

 * לא א

 רעשידיי רענינָאק רעד טימ ןעמַאװצ זיא ליש עלופטכַארפ עצנַאג יד

 DR ליש יד טעדנעשעג ןבָאה ןשטייד יד .ןרָאװעג טקעמעגפַא גנורעקלעפַאב

 .ןכאז עטלַא ןופ ןיזַאגַאמ ַא רַאפ רעטעפש ןוא ,לַאטש-דרעפ א PR טלדנַאװרַאפ יז

 ןרָאװעג טרעטשעצ קיבייא ףיוא זיא ןינָאק ןשידיי ןופ porow רעד

 : טיילעגניי עשידיסח עפורג א

 עקהשמ רעניבַאר WT ןוא רוזאמ ,יקצעיווַאנראשז ,יקסניפיל :סטכער וצ סקניל ןופ

 .ןעמוקעגמוא עלַא -- .ל"צז ץישפיל ברה ןופ ןוז רעד ,ץישפיל
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 טנַאמַאידײקסװַאלרעמש הקבר
 (קרַאידוינ)

 ליש רעסיורג רעד PR שדוק-ןורָא רעד

 עלעדיימ ןיילק ַא ןעוועג ןיב ךיא .קירוצ ןרָאי ךס א טימ ןעוועג זיא'ס

 ךיז בָאה px .לוש ןיא ןעמונעגטימ ON PR Pm טָאה ה"ע רעטָאפ pm ןעוו

 בָאה ךיא .טקוקעגמורַא ךיז טסיירד טשינ ןוא ןטַאט םייב ןטלאהעג טסעפ

 DIT .ןסיירקעווא JIN יד טנָאקעג טשינ ןיוש TN שדוק-ןורָא םעד ןעזרעד

 באה ךיא וו ןופ ,לישירעבייו רעד ןיא ןעוועג לָאמ ליפ ךיא po טלָאמעד

 טּפַאכרַאפ יינס PIN OND סעדעי TN שדוקיורַא ןצנאג םעד ןעז טנָאקעג

 .טייקנייש PT PD ןרָאוועג

 PR טניווועג ןוא "עסיורג, ַא ןעוועג ןיוש PI ךיא .קעווַא ןענעז ןרָאי

 ךופ ןסיוו טלָאװעג דיי רעשיליופ א ןכש א רעניימ ONT לָאמ ןייא .זירַאּפ

 םובלַא ןַא טימ זדנוא וצ רע טמוק ,ןינָאק קידנרעהרעד .םוק ךיא טָאטש רעכלעוו

 .ןרעטעלב ךימ טסייה TN סעיפַארגָאטָאפ

 ,ןענעקרעד וצ ןעמעוו גנונעפָאה ןָא רעדליב יד ףיוא טקוקעג ANA ךיא

 ךיא ONT OND א טימ .תומוקמ ערעזדנוא ןופ ןעוועג טשינ זיא דיי רעד תמחמ

 טעזרעד'מ יו טקנופ PR טקוקעגנייא PT“ בָאה PR ,שדוק-ןורָא I ןעזרעד

 PIN“ רעזדנוא. :ןפורעגסיוא PR ANT ,דניירפ ןטוג WOK ןַא טראוורעדמוא

 !!!"שדוק

 ?םיא וצ סע טמוק יו

 ןיא רעטילימ pr טנידעג לָאמ א ONT דיי רעד IN ,סױרַא Pr טזייוו

 ,טייקנייש PR ןופ טרעטסייגַאב ,ליש PN ןענעווַאד ןעגנַאגעג זיא ןוא ,ןינָאק

 ,עיפַארגַאטַאפ א טימ טגרָאזַאב PT רע ONT ,שדוק-ןורָא ןופ לעיצעפס ןוא

 .קעווַא זיא רע רעדייא

 ןכוזאב רימ ,עקירעמַא PR ןענעז Pm ,ןפָאלרַאפ ןרָאי ןענעז רעדיוו ןוא

 גנולעטשסיוא IN זיא'ס (,טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיוו רעשידיי) א"וויי םעד

 ?ךיא עז orn ןוא ,לטעטש ןופ

 ךיא !לוש רענינָאק רעד ןופ שדוק-ןורָא ןטלַא רעזדנוא לָאמ x רעדיוו

 AAW עניימ ייברַאפ טייג ןדיי עלַא wom לטעטש עצנַאג ONT ןוא ,יוזַא קוק

voxעכלעוו ,ןדיי , wwעגמוא קידתוירזכַא יוזא ןענעז ,רעצ ןסיורג רעזדנוא - 

 .ןרָאוועג טכַארב

187 



5 

 ןינוקב לודגה תסנכה תיבב שדוקה ןורא
 1829 ונפמקמ שַארַאב ליוונז לאומע לש PT השעמ
 ,ןינָאק ןיא לוש רעסיורג רעד ןיא שדוקה ןורא רעד

 1829 אנפמעק ןופ שַארַאב ליװנַאז לאומש ךרוד טיובעג



 ַאנרַאט בקע
 (םילשורי)

 שרדמה תיב

 .1870 רָאי PR טיובעג ,שרדמה-תיב youn סָאד -- לוש רעד ןבענ ןוא

 רעטנַאקַאב רעד ןבעגעג ONT שרדמה תיב ןופ יוב ןרַאפ עמוס עטסערג יד

 ,קנעש עסיורג יד טימ שרדמה תיב ONT .רעדנַאז WONT רָאטַאדנופ TN ריקנאב

 םידיגמ wm ,טנרעלעג PR ןסעזעג ןענעז םירוחב הבישי ּווו ,םירפס טימ לופ

 IND“ ךיוא ןענעז אד .תושרד-רסומ ערעייז ןטלַאהעג ןבָאה תושרד-ילעב ןוא

 טימ טנרעלעג לעזדנעפ והילא 'ר טָאה NT .ןעגניטימ עשיטסינויצ עסיורג ןעמוקעג

 ןגָארטעג ךיוא ןבָאה םיללפתמ שרדמה תיב בור רעד .בקעי-ןיע ןדיי עטושפ

 ,ןאמרעגניז רדנס :ןעוועג ןענעז םיאבג .קעריץילש עגנַאל ןוא ךעלטיה עשידיי

 טחוש רעד :ןעוועג ןענעז רוביצדיחילש .א .א שטיוועיקדוי היעש ,טשריפ לדנעמ

 רדנס ,ןַאמסַאל טחוש ןזח ,גרעבנעטסרעפ רעזייל לאומש ,םיובנעגנילש לאקזחי 'ר

 .עלרעפ -- ארוקילעב ,ןאמרעגניז

pxטָאה ןינב ןבלעז םעד  PTןענופעג  ONTּוװ ,לביטש"םידיסח רערעג  

 .לטעטש ןופ םידיסח עלַא טעמכ טנווַאדעג ןבָאה סע

 ט"ש הרבח

 רעבָא ,טשינ ךיא סייוו ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ס"ש הרבח יד ןעוו יונעג

 ןפיוא ןינָאק ךרוד ןרָאפעגכרודַא 1872 רָאי PR זיא ירָאיפיטנָאמ השמ WoO ןעוו

 יז PW ךס א טריטסיזקע טלָאמעד ןיוש הרבח יד טָאה ,גרוברעטעפ PP געוו

 ןוא .פראק לחר הקבר ןוא םהרבא 'ר ןופ זיוה ןיא ןענופעג ןאד ךיז טָאה

 רעד טלָאמעד ןעוועג זיא ּפרַאק םהרבא 'ר .טנוואדעג טרָאד DONT ירָאיפיטנָאמ

 ןעמ טָאה ןרַאידרדח עניימ ןיא .לוש רעד ןופ ןוא ןידה-תיב םענופ שמש

 יבצ 'ר ברה ,ןינָאק ןופ בר רעקיטלָאמעד רעד ןעוו זַא ,ןלייצרעד וצ טגעלפעג

 ,סַאג רעד ךרוד ןייג ןגעלפ פרַאק םהרבא 'ר ןוא חספ 'ר ןייד רעד ,ךַאברעיױא

 ןוא ןדיי -- ןכרַאירטַאּפ יירד .גנוניישרעד ערַאברעדנּווו א ןעוועג ONT זיא

 .ץרא-ךרד סיורג ןזיוועגסיורַא ייז וצ ןבָאה םייוג

 ,םידמול עלַא ןופ ןינָאק ןיא טקנוּפלמַאז רעד ןעוועג זיא ס"ש הרבח יד

 TD ביוהנָא PX טרעדנוהרַאי ןקירָאפ ןופ ףוס םייב .ןטסינויצ ןוא םיליכשמ

 קיציא 'ר ןופ זיוה םעניא ןענופעג ךיז ס"ש הרבח יד DNA ,טרעדנוהרָאי ןט0

 רעד ןופ טירש עכעלטע ,"עעלַא רעשידיי, רעד TD PY םעניא ,קינוװָאכַארּפ

 רעװעיַאלָאקינ רעטנידעגסיוא IN ,"עקדוד, ןעוועג טרָאד זיא שמש .ַאטרַאו

 -- גנוריגער רעשיסור רעד ןופ "עיסנעפ, א ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,טַאדלָאס
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 לָאמנייא סופוצ ןייג טזומעג רע ONT ןעמענוצּפָא ONT ידכ .רָאי א לבור יירד

 .שילַאק ןייק ןינָאק ןופ רָאי ןיא
 ,רעלטַאז החמש ןופ זיוה PR ןגיוצעגרעבירַא ךיז הרבח יד טָאה רעטעפש

INT TINןיא טניווועג טָאה רעכלעוו ,רעדיינש םולש 'ר שמש ןרָאװעג זיא  

 רעד PR ןבָאה טנוואדעג .לוש רעד רעביאנגעקַא זיוה-קע םעד PR ,קרַאמ-רעּפעט

 MIN ןדעי רועיש םעד ןטלאהעג טָאה (oy ,לאדנעפ והילא 'ר :ס"ש הרבח

 טנװָא קיטיירפ ,דומע ןראפ ;(ןדיי 20 ךרע IN טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה סע ןעוו

 רעדנעס 'ר ,יקסיווש לארשי 'ר ,ןַאמרעגניז רעדנעס טנווַאדעג ןבָאה ,תבש ןוא

 poy“ א ןיא ןָאטעגנָא ,תבש ןעמוק טגעלפ רע) ןַאלּפַאק רעדנעס 'ר ,ןייטשנייוו

 בקעי ןוז ןייז ןוא לאוי -- סרעדניליצ ןגָארטעג ןבָאה OX ץוח א .(טוהירעד

 ןוא רעדניליצ ,קַארפ ןצרַאווש PNR ןָאטעגנָא שיטַארקָאטסירַא ךיוא ןוא לאוי

 ןבָאה סָאװ ,םידמול יד ןשיווצ .רעצעלק 77014 םעד יאול , עכיוה טימ ןשַאמאק

 שריה 'ר ,אנראס החמש 'ר ,ןזייא השמ 'ר ןענופעג PT ןבָאה טנוואדעג טרָאד

 .יקסווָאקירטס לאומש ןוא קינװעלכדָאּפ

 ןדעי ןעמוק וצ טגעלפעג ןבָאה םיחרוא עמערָא ןוא ןטַאדלָאס עשידיי

 ןבילבעג VWI זיא YT TD רעקיצנייא PP PR ,טייוו ןופ PX טנעָאנ ןופ תבש

IWחדועס רעקידתבש רעד . 

IN PXךַאנ ס"ש הרבח יד טָאה ,ןינָאק טזָאלרַאפ ןבָאה רימ ןעוו ,1913  

 רעטַאפ ןיימ טגעלפ ,המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ,רעטעפש .טריטסיזקע

 תלימג ןייז ןציטש וצ ,ס'ש הרבח רעד ןופ סארוק-לוק ןגירק טייצ וצ טייצ ןופ

 .עסַאק םידסח

 םילהת הרבח
 רעדער YOON PD לעטשקרעװירוטַארַאּפער ַא PR טלדנַאוורַאפ טניה) 0



 םיליחת תרבח

 תורוד ןופ טָאה ("רעגעלשלייא רעד ,) יקסנישטשעל היעש TD זיוה ןבענ

 יוו קידנעעזסיוא-רוטַאינימ רעבָא ,רענעלק Jo א ,םיליהת תרבח יד טריטסיזקע

 ענעדישרַאפ טימ טצופעגמורַא ,שדוק-ןורָא םענייש ַא ןוא רעמעלַאב x טימ לוש א

 ms תוכאלמיילעב ןעוועג ןענעז םיללפתמ עריא .ןעיירעצינש PX ןעיירעלַאמ

 TINT סָאװ ,ןדיי עמורפ עכעלרע ,רעגָאז-םיליהת עטושפ ןדיי .רעלדנעהניילק

 ןייק טזָאלעגכרודַא טשינ ןבָאה סָאװ ןדיי :הסנרּפ רעייז ראפ רעווש טפמעקעג

 ,בירעמ-החנמ

 השמ 'ר םכח-דימלת רעד ןדיי יד טימ טנרעלעג טרָאד טָאה גנַאל ןרָאי

 ."רעדיינש רעקסמָארק רעד, -- ןַאמהע

 טלדנַאווראפ זיא ONT ,עסַאק םידסח-תולימג א ןעוועג זיא הרבח רעד ייב

 ןעגנַאגעגרעביא ןענעז םיללפתמ עריא .עשיטָאטש עניימעגלַא IW PR ןרָאוועג

 ןבילבעג ןענעז ("לקסאכ רעמָאל רעד,) ןירג לאקזחי 'ר ךָאנ .רוד וצ רוד ןופ

 לארשי לאומש םעדייא PT PRD ןוא םייח ,ףלָאװ :ןיז ענייז רענעוואד עליבַאטס

 .(לאקזחי 'ר ןופ ןוז ןרעטסעווש רעייז) גרעבנעזָאר לארשי ךיוא יוו ,ץישפיל

 יאבג ןעוועג זיא גנַאלדןרָאי .ערעדנא TR עווַאק ,קינװָאכָארּפ החפשמ יד

 ךיוא זיא םיללפתמ יד ןשיווצ .רוטרַא ןוז ןייז םיא ךָאנ ןוא ,ץישפיל לאומש

 ,(ל"ז יקסניפמעק םהרבא TD רעטַאפ רעד) יקסניפמעק בקעי קחצי 'ר ןעוועג

 ךיז ראפ ןטלַאהעג טָאה רע ,העיקתילעב א ,תויתוא ענבָארד יד ןיא יקב ַא דיי א

 עמרוט רענינָאק PR הנשהישאר IW סעדעי ןייג וצ -- הווצמ עקילייה א ראפ

 שמש ןעוועג זיא ?JIN עגנַאל .ןטנַאטסערַא עשידיי עכעלטע יד IND רפוש ןזאלב

 .קסָאװ בייל םייח ןרָאי עטצעל יד ,ל"ז יקסנישזוב עטונ 'ר

 ך"נת תרבח

 יד הליפת םוקמ ןליבַאטס ריא טַאהעג טָאה אקלוב לדנעמ 'ר ןופ זיוה ןיא

 ןעוועג ןענעז םיללפתמ עריא .תורוד עכעלטע טריטסיזקע טָאה ON ,ך"נת הרבח

 ךעלטיה עשידיי ןיא ןדיי ;תוכאלמ-ילעב ןוא רערָאפיקרַאמ ,רעלדנעהניילק בור'ס

 .עטריזאר ךיוא ןוא עטעדיילקעג ץרוק ךיוא ןוא דרעב טימ

 טנרעלעג טָאה סָאװ ,ךאבריוא םהרבא 'ר PA PN טַאהעג טָאה הרבח יד

 יכָאנ תבש ןדעי ןוא ,תוינשמ TSN ןיא OND ןייא ןדיי עטעווערַאהרַאפ יד טימ

 END“ א ףיוא IND רעקידנעמוק רעד ןופ הרדס יד ןוועג שרפמ רע טָאה גַאטימ

 .ןפוא ןרעל

 : 1915 ןרָאי יד PR ךָאנ ,עיצאמרָאפניא רעזדנוא טיול ,ןעוועג ןענעז םיאבג
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 רעכלעוו ,קידצ ךענעה 'ר ,(םייח PX ריאמ TD רעטַאפ רעד) רעטניוו דוד 'ר

 'ר םיאבג ןעוועג ךיוא ןענעז סע .טייצ עצנַאג יד ךשמב טעמכ ONDA ןעוועג זיא

 .אקלוב לדנעמ 'ר ןוא יקסילַאק .מ ,שימ קחצי

 TD ןטייצ יד TD INI עסַאק םידסח-תולימג א ןעוועג זיא Man רעד ייב

 םהרבא ,רעטניוו דוד 'ר :ןעוועג ןענעז רעדנירג עריא .גירקטלעוו ןטשרע

 עגנַאל ןעוועג רעטצעל רעד) יקסווָאקטיװ בייל 'ר ,קידצ ךענעה 'ר ,קינלעימכ

 יד .(הרבח רעד ןופ טייקיטעט רעצנַאג רעד טימ טריפעגנָא TN שמש ןרָאי

 ,קינלעימכ maby -- pr הלוע por זיב טריפעגנָא טָאה עסאק םידסחיתולימג

 םירומשמ תרבח

 IW בוטש עטושפ א .ךַארייב .ר ןופ זיוה PX ןענופעג Pr טָאה הרבח יד

 .רערַאפקראמ עמערָא PR תוכאלמ-ילעב בור'ס ןענוואד ןגעלפ אד .ןעגנוצוּפַאב

 עקילָאמַא ןגעלפ םירבח עריא .תורוד עכעלטע טריטסיזקע ןיוש טָאה הרבה יד

 רעדילגטימ-החּפשמ יד ןעוו .טלָאצעג ןָא עקנארק עמערָא ייב ןייזפיוא Pr ןרָאי

 .טעדימעגרעביא ןעוועג ןיוש ןענעז

 ןבָאה עכלעוו ,קידצ לארשי ןוא ןייטשנעצילג ףסוי ןעוועג ןענעז םיאבג

 רפוס עקבייל טגעלפ ןרָאי עגנאל .סרעטַאפ ערעייז TD ןעמונעגרעביא סע

 SRT רעד ןופ השרפ יד Pr שרפמ םיללפתמ יד טימ גָאטימכָאנ Naw ןדעי

 .םירפסירסומ ענעדישרַאפ ןופ טנרעלעג רעדָא

ASSPתבשיירמוש  

 טעדנירגעג ל"ז יקסנישטשעל קיזייא טָאה סַאגירעװָארָאגַאז רעד ףיוא

PT PXרעלייק ןוא רעװָארָאגַאז ,רעשילַאק רעד ןופ ןדיי ּווו ,הליפת תיב א זיוה  

 םיללפתמ יד ךיז ןגעלפ גָאטימ ךָאנ naw ןדעי .ןענעוואד ןגעלפ טָאטשרָאפ

 הליפת-לעב רעקידנעטש רעד ןוא ארוקדלעב רעד ,יבר רעד .ןענרעל ןעמוקפיונוצ

ppשטיוװָאבילטָאג לוונייז 'ר ןעוועג זיא ירדנזלכ , 

 -- קַאינרעשט רעב ןוא רעזייל רעדירב יד ןעוועג ךיוא ןענעז הליפת ילעב

 .סאגוב ןזח ןקיטלָאמעד םייב םיררושמ ןעוועג טנגוי רעד ןיא עדייב

 טָאה רעכלעוו ,ד"יה יקדָאלס יכדרמ 'ר ןזח רעד ןעוועג זיא םיארונ םימי

 .םיללפתמ להק םייב ןעמונעגסיוא רעייז םינוגינ עקַאמשעג ענייז טימ

 ןעוועג ןענעז םיאבג .יקסנישטשעל רעדירב יד ןעוועג ןענעז םיאבג-ןרע יד

 ןעוועג זיא שמש .ץילדייז בייל 'ר ןוא שטיװָארעזָא והילא 'ר ,ערעדנַא ןשיווצ

 סע רעדייא ,רעיופ ליפ טאהעג הרבח יד טָאה טכיל שירטקעלע .יקסוועלעשז
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 ןעמוקַאב סע טָאה הרבח יד .עינווארטקעלע רעשיטָאטש רעד ןופ טכיל ןעוועג זיא

 ,לימ סיקסנישטשעל ןופ

 םיטייח תרבח

 טרעדנוהרָאי ןט18 םענופ ךָאנ ןינָאק ןיא הליפת יתב עטשרע יד ןופ ענייא

 ןרָאי רעקיצנַאװצ יד PR זיב טריטסיזקע טָאה יז .םיטייח תרבח יד ןעוועג זיא

 -- טצעל םוצ ןוא ("קַאזָאק,) ןייטש .ה ןופ זיוה PR ןענופעג Pr ONT ןוא

 .לוש PR רעביא טייג הרות-רפס יד ןוא ,ךיז טרידיווקיל יז .גרעבדלָאג השמ ייב

 .סרעדיינש ןופ ןעוועג הרבח יד זיא ,ןעמָאנ ןופ ןעז וצ זיא'ס יוו

+ 

 -ַאגרָא ךיז ןבָאה סָאוו ,(םינינמ) תורבח ערענעלק טריטסיזקע ךָאנ ןבָאה'ס

 סע ןענעז םיללפתפ בור רעד :םיבוטיםוי ערעדנַא TN םיארונ OM ףיוא טריזינ

 וצ הרות-רפס ַא ןגרַאבסיוא ןגעלפ DIO רעטנעַאנ רעד ןופ רעניווונייא ןעוועג

 .הרדס יד ןענעייל
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 תומחלמ:טלעוו עדייב ןשיווצ

 "םירדח,, ןוא םידמלמ

 רוטלוק ןוא גנויצרעד

 טפַאשטריוו

 גנוגעוואב-טרַאפס JIN ןעײטרַאּפ

 ךעלדליב





 גרעבדנַאז היעשי

 (עיגלעב -- לסירב)

 ךעלגניי-רדח ןוא םידמלמ

 (ןרָאי-רדח עניימ ןופ תונורכז)

 עמַאמ-עטַאט YW ןבָאה ,טנעה ערעייז PNR ONT ,םידמלמ יד ןשיווצ

 ןדיי) ןינָאק טָאטש רעד PN PT ןבָאה ,! ןעיצרעד וצ רעדניק ערעייז ןבעגעגרעביא

 עקבייל ןופ ןטעוליס עפרַאש יד ןביוהעגסיורַא רעדנוזַאב ("ןינק, ןפורעג יז ןבָאה

 ,דמלמ לריאמ ןוא רפוס

 רפוס עקבייל 'ר

 רימ IND ןענעז ןעמענ עקיטכיר ערעייז ןוא ,ןפורעג ייז YON JANA ױזַא

 רע זַא ,טסּוװעג PN בָאה רפוס עקבייל ןגעוו .ןליוהרַאפ ןבילבעג קידנעטש ףיוא

 םעד טכַארבעגטימ טרָאד ןופ ןוא עטיל רעד ןופ ןעמוקעג קירוצ ןרָאי טימ זיא

 )799929, :ןסייה טפרַאדַאב רע טָאה ןושל ןשיטעטש ןפיוא) ,pa“ ןעמָאנ

 ,תורות-ירפס ןבירשעג TW עגנוי ענייז PR ,לָאמַא טָאה רע זַא ,ןייז ןעק'ס

 TWN ,לָאמ סעדעי ןייז-לבוט ךיז קידנעייג ןוא תילט ַא טימ טליהעגמורַא קידנציז

 ןגעוו גנולעטשרָאפ NIN TWAIN .המודכו OW םעד ןביירשסיורַא טפרַאדעג ONT רע

 ןכעליירפ-דימת םעד PD רעטקַארַאכ ןטימ טמיטשעג טשינ ירמגל טלָאװ ,םיא

 ; טייקמורפ PR טימ ןזייוווצסיורַא PR טייוו ןעוועג זיא רעכלעוו ,שטנעמסקלָאפ

 רעייז טימ :גנעג עדליוו ערעייז טימ "סעקַאדיסח, יד TID קידנעטש טכַאלעגּפָא

 OWN ינבכ םיתושו םילכוא ,ןגָאז טגעלפ רע יוו .ןענעז עכלעוו ,םייבר יד וצ ןרָאפ

 ,2 םדָא ינבכ םיתמו

 ךיז ןוא שדוקה תכאלמ עקיזָאד יד ןָאטעג לָאמַא ָאי רע טָאה רשפא ןוא

 DAN“ טנעקעג PT PN רעיירפ טליפעג Pr רע טָאה ָאד לייוו ,תודמולמ וצ ןעמונעג

 PT IND גנוקידירפאב א ןענופעג ONT רע רעכלעוו PNR ,גנואוט ַא PR ןבעל

 ןבױהעגסױרַא עקַאט PT טָאה רע ןכלעוו טימ ,ךוניח ANP שוח םענעריובעגנייא

 ? טָאטש רעד TID םידמלמ עקירעביא YON ןשיווצ

 .ןבירטעגרעביא ןעוועג טלָאװ ,םעטסיס ַא טימ טנרעלעג ONT רע IN ,ןגָאז

 םיא זיא'ס ןוא טכוזעג רדסכ גנַאגוצ ןשיטסיריּפמע ןייז טימ טָאה רע רעבָא

 זיא סָאװ ,סָאד .ןענרעל םוצ קשח ַא םידימלת ענייז ייב ןפורוצסיורַא ןעגנולעג

 .ןגעלָאק ערעדנַא ענייז ןופ םענייק ןעגנולעג טשינ

 רעד וצ טנעָאנ ןעוועג רע זיא ,רעטלע ןשפיה PT PIN טקוקעג טשינ
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 DPN ONT רע .שינעדנעטשרַאפ JO א ריא IND ןזיוועגסיורַא ןוא טלעוו-רעדניק

 -עגפיוא YON זדנוא טָאה'ס PR ,רָאמוה לדנרעק ַא ןענרעל ןייז PN טכַארבעגנײרַא

 וסרחב עגנ, ןופ איגוס יד טנרעלעג ןבָאה רימ תעשב ,לָאמַא טָאה רע ןעוו ,טרעטייה

 רעד טשינ זיא ,"עגנ, NR רעד זַא ,ןעקנעדעג וצ טגָאזעגנָא זדנוא ,+ "רונת לש

 ,(סופ ַא) ,RANI" רעשיליופ

 "רפוס עקבייל , ,שטיווָאזָארמ בייל הירא
 "ףפוס עקבייל , ,'ץיבוזורמ בייל הירא

 זיוה PN טכַארברַאפ גָאט ןדעי טעמכ PR בָאה "בייל-וועקוי, רבח ןיימ טימ

 ,ענרַאס החמש 'ר ,רעטָאפ ןייז .רענעגייא ןַא יוו ןעוועג טרָאד ןוא ןרעטלע ענייז ייב

 זדנוא טימ ןייג ןגָאטימכָאנתבש יד PN טגעלפ ,הרות"ןב ַא ןוא רחוס ַא דיי ַא

 ּווו רעטרע יד PR טריפעג דימת זדנוא טָאה רע .טָאטש רעד רעטניה ןריצַאּפש

 לָאמ ןטשרע םוצ PR ANT טרָאד .טעברַא רעייז ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג ןענעז ןרעיופ

 ךיוא PR ANT טרָאד TIN ןאפשעג-ןסקַא IN PNR רעקַא TX טנעָאנ רעד ןופ ןעזעג

 ַא ןופ ןטסעשז עשימטיר יד טנעָאנ רעד TID ןפאכפיוא טנעקעג לָאמ ןטשרע םוצ

 םענעדנובעגמורַא IN ןופ יז טפעש ,ייזרַאפ ןדעי ךָאנ סָאװ ,טנַאה רעשירעיופ
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 עכלעוו ןשיווצ ,ןטייב עטנפעעצ יד IND העירז עשירפ ,בייל ןרעביא ךעטרַאפ

 ,לעטשּפָא IX IN PT טגעוואב רעייז רעד

 טנרעלעג זדנוא ,טילבעצ ןעוועג ןענעז רעדלעפ יד Wn ,ךיוא טָאה רע

 רעיונעג ךיז טהצעעג זדנוא PNR ןעגנַאז יד ןשיווצ ךעלמילבנרָאק עטרילָאק יד ןעז

 .הריצי רעד ןופ ןשיורעג עליטש יד וצ ןרעהוצוצ

 לָאמַא טָאה רע ןעוו ,ךעלדנעטשרַאפמוא ןעוועג ירמגל זיא זדנוא רעבָא

 :ןָאטעג גָאז א ,לוק PN רעיודאב IDV ַא טימ

 רעד !רעיופ ַא ןרָאװעג ןריובעג טשינ PI PR סָאוו ,דָאש ַא ,דָאש ַא --

 -- רעמינפ עטרעדנּווורַאפ ערעזדנוא PIN קידנקוק ,ןבעגעגוצ רע טָאה -- רעיופ

 רע ; ןגרָאז PP טשינ ONT רע .שירפ TIN טנוזעג זיא ,קיור pr טבעל רעיופ רעד

 לסקעוו םעד ןלָאצ טשינ רעצעמע טעוו רעמָאט ,ּפָאק םעד ןכערב טשינ ךיז ףרַאד

 .המודכו ,טנידרַאפ רע יוו ןרעייטש IW ןענָאמ ON ייב טעוו ןעמ IN ; טייצ רעד וצ

 ןופ לכיב ַא PUN טנַאה רעד ןיא ןעמוקעג רימ זיא'ס ןעוו .רעטעפש טשרע

 טשרע PR באה ,"הכרב לזמ יד טגיל עכָאס רעד ,PN דיל ןטימ רעזנוצ םוקילא

 רעד טימ TR השבלה רעשידיגנ רעד טימ דיי רעד ,החמש 'ר ONT ,ןענַאטשרַאפ

 טימ ןָאט וצ ןיוש טָאה סָאד רעבָא ...טניימעג טלָאמעד טָאה ,גנומענַאב רעלעדייא

 PR ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,:ןקותמ-רדח ַא PR ןענרעל ןעמוקנָא ןיימ

 .ץיפש רעד ןיא ענרַאס החמש 'ר טימ עקַאט ןטסינויצ עפורג ַא ךרוד ןינָאק

 ,"ביילדוועקוי, PR ,רפוס עקבייל ייב ךָאנ רימ ןענרעל לייוורעד רעבָא

 גָאלַאטַאק ַא לָאמַא רימ טזייוו ,טַאהעג טשינ תודוס PP רימ IND ONT רעכלעוו

 גָאלַאטַאק רעד TINT ןופ .ןעלּפמעטס סיוא טעברַא סָאװ ,עמריפ רעשזדָאל ַא ןופ

 ןבָאה ןעמַאזוצ זַא ,רָאנ קנעדעג ךיא .טשינ ךיא קנעדעג ,ןעמונעג םיא וצ ךיז טָאה

 ("זַאקבַאק,) סעקרוג יד ףיוא ןלימטניוו יד
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 -כוב עטלמילבַאב TN עטקיצעג ;עטקָאטעגסױא יד טרעדנּוװַאב גנַאל עדייב רימ

 זַא ,ךעלקיסַאּפ ןוא ךעלעדיירד יד טימ ,ןעגנוצופאב עטריווַארג יד טימ ןבַאטש

 .ןגיוא יד PR ןעלדניווש ןעמונעג WI טָאה'ס

 ןרָאװעג ןריובעג זדנוא ייב זיא'ס ןוא ,טליּפשעצ ךיז טָאה עיזַאטנַאפ רעזדנוא

 ערעזדנוא טימ ךעלעפמעטס ענעגייא ערעזדנוא ןפַאשוצנייא PT קנַאדעג רעד

 .ןסערדַא ןוא ןעמענ ענעגייא

 -- ןפורעגנָא רימ וצ בייל-וועקוי םיצולפ ךיז טָאה -- ? סָאוו וטסייוו —

 ןעגנולעטשַאב ןעמענפיוא רימָאל !ןענידרַאפ ןייש טפעשעג םעד ייב INT ןעק'מ

 ןעז PN לפמעטס םענעגייא IW ןבָאה ןלעוו טשינ סָאד טעוו WN ! ךעלגניי יד ייב

 ?ןרילָאק עלַא ףיוא ןוא יולב ףיוא ןוא טיור PIN טקורדעגּפָא ןעמָאנ ןייז

ANT PXןבעגעגוצ גנורעטסייגאב טימ ,ךיז טייטשרַאפ , ONT INץנַאג טעוו  

 רעד IS ןעמונעג דלַאב PT JANA רימ PR ,טפעשעג-תופתוש ןדלָאג ַא Pr רעכיז

 -רעטנוא ןטכַאוועגפיוא סָאװ-רָאנ רעזדנוא ןופ ןערב ןצנַאג ןטימ ןוא ץיה טימ ךַאז

 ,טסייג-סגנומענ

 ןבָאה ONT ,םירפס יד TIN ןטפעה יד ןענעז ,םעדכָאנ טייצ רעצרוק ַא ןיא

 TID ןסערדַא עיונעג TIN ןעמענ יד טימ טקעדַאב ןרָאװעג ,רדח PR ןענופעג ךיז

 עטושפ א יוו !הפיגמ א יװ סעפע ןעוועג זיא'ס .ךעלגנייירדח עלַא טעמכ

 ! גנוציילפרַאפ

 ןליוהרַאפ ןביילב טנעקעג טשינ טָאה ךַאז יד זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא'ס

 PAN TIN PN ןעמוקעג סעמַאמ TN ןרעטסעווש ןענעז ןבוטש עלַא ןופ .ןיבר ןופ

 .ןקַארשרעד תמא ןַא ףיוא PT TAT רימ TN ,"סעגרַאקס, טימ

 ךיוא רימ ןבָאה פעלק PP רעבָא .טפָארטשאב ןרָאװעג רימ ןענעז יאדווָא

 םדוק .טּפשמ ןגנערטש ַא טריפעגכרודַא טָאה יבר רעד .ןעמוקַאב טשינ לָאמ סָאד

 ףיוא טלעג ןעמונעג TANT ייז ןענַאוו TIP ןזייוואב טזומעג ךעלגניי עלַא ןבָאה לכ

 טשינ ,הלילח ,טָאה רענייק IN ,ןזיוועגסיורַא PT טָאה'ס ןעוו TN ,לּפמעטס ַא

 ןרָאװעג YON ןענעז ,סעקיּפָאק-ןשַאט ענעגייא ענייז TID טרָאּפשעגּפָא INI ,טעבנגעג

 -פיוא ןוא םייה רעד ןיא ךעלעפמעטס יד ןזָאלוצרעביא האלהו םויהמ טּפשימרַאפ

 .רדח PN ןפעלשוצמורַא ייז טימ Pr ןרעה

ONTעקידלוש-טפיוה יד ךייש , ONTןביילדוועקוי טסייה  PXןבָאה ,,רימ  

 ןעמוקַאב עמריפ רעשזדָאל רעד ןופ ןבָאה רימ ליפיוו ןייז-הלגמ טזומעג רימ

 ,"םינוקק ערעזדנוא ןרעקמוא טזומעג רימ ןבָאה טסנידרַאפ ןצנַאג םעד PX ,טַאבַאר

 ץוח .ןצייר וצ זדנוא טימ רדסכ Pr טרעהעגפיוא טשינ רעטעּפש ןבָאה עכלעוו

 ןופ ןעמָאנ םענייש ןטימ ןפורעג ןדייב זדנוא ןָא טלָאמעד ןופ יבר רעד טָאה ,הזמ

 ..."סעקינעדליג"עוורעיּפ,

 ּצ

200 



 ךָאנ ןעקנעדעג ,ןעניפעג טציא טשינ pr ןלָאז ייז wm ,ךעלגניידרדח יד

 יד PR טשטַאּפעג ךייו טָאה יינש רעסַאנ רעד זעוו ,טנווָא-רעטניוו NIN רעכיז

 -גרַאק שטָאכ ,ןעמערַאװ PN ןעניפעג וצ PT ןדירפוצ ןעוועג זיא ןעמ ןוא ,ןביוש

 .טייקכעלמייהמוא רעקידנסיורד רעד ןופ טצישעג ,רדח םענעטכיולַאב

 ,ןיציבר יד DID םורפ א טימ ןסעזעג זיא עלעווייא ןטצייהעגנייא םייב

 רעד וצ טרעהעגוצ PT ,זדנוא טימ ןעמַאזוצ PIN טעברַא עשימייה א סעפע ןָאטעג

 ןרעביא PT .קידנגייברעבירַא WNT יבר רעד סָאװ ,עטכישעג רעקידנּפַאכרַאפ

 : טנעיילעגסיורַא ,רפס

 דנַאל םעד PR IND ַא ןעוועג זיא'ס ..ומש AYN ץוע ץראב היה שיא —

 ...בויא ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ץוע

 רעד טימ ןסירעגטימ ןרָאװעג רעטרעוו עטשרע יד ייב דלַאב ןענעז רימ

 ןוא ,ץוע ןופ דנַאל ןיא לָאמַא ןפָאלרַאפ ךיז זיא סָאוו ,שינעפערט רעשילרעטסיוא

ONTרימ ןענעז רעפיט ץלַא ,טגָאזעג ןוא ןעגנוזעג ,טנעיילעג טָאה יבר רעד רעמ  

 ןשיווצ ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ .טעוועג ןקידארומ םעד PR ןגיוצעגניירַא ןרָאװעג

 .ןטש םעד ,לידבהל ,ןוא םלוע לש ונוביר םעד

 רע [ONT -- ןטש OW טָאג טגָאז -- AYN טניירפ Pw ןעזעג וטסָאה --

 ?ןשטנעמ עלַא ןשיווצ רעטסשיטייל רעד זיא

 ! טלעוו יד יוו ליווו זיא םיא זַא -- ןטש רעד טגָאז -- !ץנוק עסיורג ַא --

 ביג וד !ןטסילגרַאפ רָאנ ךיז WP שטנעמ ַא סָאוו ,ץלַא ןוא טלעג TIN דובכ טָאה רע

 ךייז ןופ ןרעוו טעוו'ס סָאװ ,ןעז רימ ןלעוו ,טנעה עניימ ןיא רעביא רָאנ םיא

 ! טייקמורפ

 ערעסָאװ !ייוו ,ייוו ןוא,טנעה עיירפ טמוקַאב ,ןישלמ רעד ,רבד-לעב רעד ןוא

 ןריפוצּפָארַא םיא ידכ ,שטנעמ םעד IND טכַארטעגוצ PON טשינ ONT רע ןגָאלּפ

 ,טגָאמרַאפ ONT רע סָאװ ,ץלַא ןרָאװעגנָא ONT רענעי סָאװ ,גונעג טשינ !געוו ןופ

 זיא דרע רעד PIN .גַאלשסיוא ןסואימ ַא טימ ןרָאװעג טקעדַאב PIN זיא רע רָאנ

 PT ןבָאשעג PT רע טָאה ןברַאש םענעכָארבעצ ַא טימ TN WK PX ןסעזעג רע

 ...בייל טקיטייוועצ

 טרעוו לפמעל ONT יו ןעמ טעז ,סָארדרַאפ ןוא שינעּפַאלק-ץרַאה טימ

 JIN רפס ןופ ןגיוא יד DMN טשינ טמענ יבר רעד ...רעלעקנוט PT DONT ,סעפע

 : רע טגָאז לוק ןכָארבעג ַא טימ

 TIN ליומ ןייז טנפעעג בויא טָאה ...ומוי תא ללקיו והיפ תא בויא חתפ —

 ..ןריובעג PT TD גָאט םעד ןטלָאשרַאפ

 סָאוו ןסיוו וצ טנַאּפשעג רעמ ןייז טנעקעג ןעמ טָאה עטכישעג רעכלעוו ייב

 טלעװ יד סָאװ ,טעוועג םעד ןופ ןזָאלסיוא PT טעוו'ס ONT ?ןייז טעוו רעטייוו

 ? ןָאק PNR ָאד טייטש ןיילַא
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ONT(..רדָא סנכנשמ) טייצ-םירופ זיב ןטלַאהעגנָא ױזַא טָאה  TINךעלדנע  

 קילב ןיא ןוחצנ טימ זדנוא ףיוא טקוק יבר רעד .ףוס רעטוג רעד ןעמוקעג זיא

TINלָאמ סָאד טנעייל רע  TIDקינייווסיוא  : 

 ,ץלַא טרעמעג ONT טָאג ןוא ..הנשמל בויאל רשא לכ תא 'ה ףסויו --

 ..טלּפָאט ףיוא טגָאמרַאפ ONT בויא סָאװ

Whךס ַא ןיוש ןענעז'ס ?ןהעש ענעי ןסעגרַאפ ןבָאה ןעק  PIR?ךרודַא  

 ןטימ ןענעגעגַאב וצ ךיז ןעמוקעגסיוא לָאמ ךס ַא רימ זיא'ס .טייצ רענעי טניז

 .טלַאטשעג רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא לָאמעלַא טָאה רעכלעוו ,רפס ןקיזָאד ןופ דלעה

 ,יבר רעטוג ,רעטלַא ןיימ ןעניז ןפיוא רעדיוו רימ טמוק ,לָאמ סעדעי רעבָא

 TN ןשיטסַאטנַאפ םעד PR טריפעגניירַא ,רעטשרע רעד ,ךימ טָאה רעכלעוו

 רעד PIN ןענַאטשעג םיוק PA PR IN ,טנעמַאמ א PR לכיה םענעגרָאברַאפ

 .ןבעל טסייה סָאוו ,עירעטסימ רעד ןופ לעווש

+ 

 יוו רערעווש ןלַאפעגסיוא רדח PR POT ONT זדנוא IND זיא טייצ-רעמוז

 זדנוא ןענרעל סָאד טָאה ,טפול רעטציהעגנָא ,רעטכידעג רעד ןיא .רעטניוו ןיא

 רעד PN יו רעגײז-טנַאװ ןפיוא טקוקעג רעמ TINT רימ PX טכַאמעג דימ ךיג

 טשינ טעמכ ךיז טָאה רע :סנייז ןָאטעג ךיז טָאה רעגייז רעד רעבָא ...ארמג

 ןטלַאהעג ךיז ןצנַאגניא טלָאװ רע יוו ןעזעגסיוא טושפ טָאה'ס .טרָא ןופ טרירעג

 .ןלעטשּפָא םייב

TINSזיא ןיבר  ONTדוס ןייק ןעוועג טשינ . TINרשפא  ONTרע  POONךיוא  

 -סיורַא תולובחת טכוזעג רדסכ רע טָאה ? טייקטרעווילגרַאפ Pm םעד ןופ ןטילעג

 PON“ ,ןעזעג ןיוש ןביוא ןבָאה רימ MONT רע .דנַאטשוצ םעד PD ןכירקוצ

JOONלטרעוו ַא לָאמעלַא  TINפעלק טָאטשנָא , Prטלציוועג  JANןובשח  

 יבר רעד טָאה ,גָאטיזומת א PR ,לָאמניא רעבָא .דימלת ןטקידלושרַאפ ןופ

 זדנוא IND ןענעייל טלעטשעגקעװַא PT ןוא ןענרעל ONT ןסירעגרעביא ןצנַאגניא

 ...םכילע-םולש ןופ *לרעסעמ סָאד;

 --ןעצ ןופ רעטלע ןיא ךעלגניי-רדח עשידיי ,רימ זַא ,ןענָאמרעד ָאד ךימָאל

 ןרעוו עכלעוו ,יד יו ךעלהשעמ ערעדנַא PP ןופ טסווועג טשינ JANA ,רָאי ףלע

 עכעלגעמ YON טימ PT טדער'ס ּווו ,םירפס-רסומ עטנַאקַאב יד PR טלייצרעד

 םיעשר יד טפשימרַאפ ןענעז,ס עכלעוו PIN ,ןפָארטש עטריניפַאר יד ןופ ,םיטרפ

PNןקָארשעגרעביא ןעוועג רדסכ עקַאט ןענעז רימ .םונהיג  PINטַאהעג ןוא טיוט  

 ףיוא ,םתסה ןמ ,ןטרַאוו סָאװ ,ןעגנוקינייפ עקידמיואמ יד ןגיוא יד ND דימת

 זיב WT PR ןקנוטעגנייא טשינ ONT זיא רעוו לייוו .רבקה טוביח ןכָאנ זדנוא

 יד טנערברַאפ ךעלטנירג ONT רע זַא ,רעכיז PT ONT WP רעוו ? ּפָאק ןרעביא
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 טױט ןכָאנ ןגירשעג טלַאװעג ,ןזומ טשינ טעװ רע ןוא ןדײנשּפָא םייב לגענ

 -דמַאז PIN ןפמוז YOR רעביא ,ערָאקדרע רעצנַאג רעד רעביא Pr ןעקנָאלבמורַא

 "רַאפ ץעגרע טנעקעג PT ONT סָאװ ,עלעגענ ןטסדנימ ןזיב ןכוזוצפיוא ןטנורג

 טנורג ןפיוא ץעגרע טלקייקרעד ךיז טָאה עלעגענ לציפ אזַא DW ןוא ? ןרעגלַאװ

 ? ןיירַא םי JDO ַא PN יצ ? ךייט ַא ןופ

 ,קוסּפ םעד טרזחעגנייא גָאט ןיא לָאמ ליפיוו ךיז ןבָאה רימ שטָאכ ןוא

onףרַאד ןעמ סָאוו ןוא ,ןעמָאנ סנדעי וצ ךייש זיא  ONןגָאז וצ ןעקנעדעג  DN 

 רעדייא ךָאנ ,הרובק רעד ךָאנ דלַאב ןעמוק טעוו ,המוד ךאלמ רעד ןעוו ,עגר רעד

 IN ,ןייז בורע PT IND ONT ןעק רעוו ?ךמש המ :ןגערפ טעוו PX ןעוו-סַאוו

 ?ןסעגרַאפ ןבָאה ץלַא ,הלהב רעד PR טשינ טעוו רע

 SND ONT ,סָאד ןעוועג רשפא זדנוא AND זיא ,"לרעסעמ, ONT רעבָא

 םעדכָאנ ןעזרעד ןבָאה ייז ONT ,דרע קעלפ רעד ןעוועג זיא ןזָארטַאמ סעסובמולָאק

 זיא'ס .רעסַאוו ןוא למיה ןשיווצ ןריולרַאפ גנַאל טייקיבייא IN ןעוועג ןענעז ייז יוו

INDעיינ-לגָאפש א ןרָאװעג טקעלּפטנַא לָאמַא טימ זדנוא  ONT PR oyזיא  

 ! ןביילגוצ טנעקעג טשינרָאג סָאד ךיז טָאה ןעמ זַא ,טייהרעטכירעגמוא ױזַא ןעמוקעג

PPT DONT -- לגניי ַא ANY ןקידרעמוז א ןיא ,טגָאזעג יוו ,ןעוועג PN’ 

 ןוגינ רענָאטָאנָאמ ןייז .רועיש םעד טגָאזעג טָאה -- ןוז סרעשטעבירט םעד ןושמש

 ןסָאגעגניירַא ךיז טָאה  PNטפול רעמערַאװ רעד  ONT TINזדנוא  YONטשינ רועיש

 ַא וצ ןדנובעגוצ גיצ סניבר םעד ןענַאטשעג זיא ףיוה ןפיוא .טרעפעלשעגנייא

 יוו ,יז טָאה ,סנירג לטניב ַא ןופ קידנעייק ,ןוא ןקָאלּפ  YONקילב ַא טּפַאכעג ,לָאמ

 ןופ רעצעמע יצ ןייגרעד וצ ןעוועג ןסיוא טלָאװ יז יו ,רעטצנעפ םענעּפָא ןכרוד

 העדב לָאמַא טשינ טָאה טייל-הרבח יד  PTןגירקוצסיורַא  PINסעּפע טימ טונימ א

 ןסיירוצסיוא טרָאד עלעדרעב קידרעטיצ ריא וצ ןרַאשוצוצ ךיז ידכ ,דיירסיוא ןַא

 ,רָאה ַא

 ןענעז WA !תונווכ עזייב עכלעזַא ןופ טייוו-למיה ןעוועג ןענעז רימ רעבָא

ONTטזָאלעגּפָארַא טשינ ןוא רעטרע יד וצ טלגָאנעגוצ ןעוועג לָאמ  PPםענופ גיוא  

 -סיורַא PN ,ןטניה PIN טגיילרַאפ טנעה יד טימ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןיבר

 טייג ,טשלח סָאװ ,לגניי ַא ןגעוו השעמ א עלעכיב pop ,ןיילק xX ןופ טנעיילעג

 ייב רעמיצ ַא ןיא PON קידנעניפעג PT סָאװ TN ,לרעסעמ WK IX TANT IX סיוא

 ַאזַא טקנופ ןגיל רע טעז ,זיוה ןיא ןרעטלע ענייז ייב ןייא טייטש סָאוו ,טסַאג ַא

 זיולב רָאנ טָאה רע ...ןשטנווועג IN קידנעטש PD ONT PT ONT רע יו לרעסעמ

 טעוו ONT יוו ןעז וצ זיולב ,עלעקטונימ ַא PIN PT וצ ןעמענ וצ ONT טווורפעג

 טמוק טסַאג רעד יוו טרעה רע WAN !שַאט PN םיא ייב ןגיל טעוו'ס ןעוו ,ןעזסיוא

 ןיוש טביילב לרעסעמ ONT ...ןוא WS ONT ןזָאלרַאפ לייאעג PN זומ רע TIN ןָא

 ...םיא ייב
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 DONT סעפע ? ךַאז רעטעבנגעג ַא טימ PAK PT ןעמ טוט ּווו !ייוו ,ייוו ּרָאנ

 ON טסוװעג ןטלָאוו ייז יוו טקנופ ,ךָאנ ON ןקוק ןשטנעמ עלַא זַא ,םיא ךיז

 ,טכַאניב טעז PON הנבל יד POON ןוא ! םעדיוב ןפיוא ץעגרע טלַאהַאב רע סנױזַא

 םעד טימ pr קידנלעוו שינעטלעהַאב ןופ לרעסעמ "ןייז, OWN טמענ רע זעוו

 ! גיוא ךעלשטנעמ א ןופ טייוו טונימ ַא ןקיווק

ynיוו טקנופ ,רעמינפ עטמַאלפרַאפ  WORN ONTרימ  PT PORןעוועג  

 טמוק'ס זיב PAI רעזדנוא INI רימ ןעייג ,ךַאז רעטעבנגעג ַא טימ טפעלשעגמורַא

 קעווא vp INN ,לרעסעמ םענופ לגניי ONT ןעוו ,ףוס רעכעלקילג רעד ךעלדנע

 רעמ טשינ OND PP ,ךיז PIN טמענ רע TN PM םענורב ןטימ PN הבנג יד

 .סדמערפ ןייק ןרירוצנָא

 רעד ןופ דלעה ןטימ ןעמַאזוצ ןוא .ּפָא רעיירפ רימ ןעמעטָא טציא טשרע

 ןרירוצ וצ טשינ ךיז לֶאמנייק ,לָאמנייק ךיז ףיוא רימ ןעמענ ,עטכישעג רענעטלעז

 ! ןדיי ערשכ ןוא עכעלרע ןייז דימת ןוא סמענעי וצ

+ 

 טנרעלעג ןיוש ןוא םידמלמ יקדרד יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רפוס עקבייל םגה

 יירטעג רע ONT ןגעווטסעד ןופ ,ךעלמירוחב עקירעי-ףלע-ןעצ ,נעסקַאוורעד טימ

 .םידימלת ענייז טימ ריצַאּפש-רמועב-ג"ל םעד ?AN סעדעי ןטיהעגּפָא

 ,בוט-םוי רעבלַאה א INT ,עסיורג יד IND ןעוועג זיא רעכלעוו ANY רעד

 םענעי PR לייוו .רָאי PR בוט-םוי רעטסרעייט רעד ןעוועג זדנוא IND IWAN זיא

 רעד ףיוא ,ץיפש רעד PN PII רעזדנוא טימ ןעגנַאגעגסױרַא רימ ןענעז ,גָאט

 ןימ ַא ןעוועג זיא ONT .סַאג-לוש עצרוק יד טריפעג טָאה'ס רעכלעוו וצ ,"ענָאלב,

 רעד רעטניה חטש ןרעייהעגמוא IX ףיוא טיירפשעגסיוא PT טָאה ON ,פעטס

 -רעטייר יד ןעמוקעגרַאפ AW? PD ןדָאירעּפ עסיוועג PNR ,ןענעז'ס IW ןוא ,טָאטש

 TS ןרָאי עגנַאל PP ONT רעכלעוו ,קלָאּפ-עירעלַאװַאק ןשיסור ןופ ןעגנוביא

 .טָאטש רעד PR ןענָאזינרַאג ןטלַאהעג

 ףיוא טעבנגעגסיורַא PT ,ןהעש עיירפ יד PN ,רימ ןבָאה געט עכעלעזַא ןיא

 ףיורַא TIN BRIN ןעגנירפש ייז יוו ,רענלעז יד ןופ קיטשצנוק יד ןעז וצ עקנָאל רעד

 ןיא דרעפ יד ףיוא קידנעייטש ןטייר ייז יו ןוא דרעפ עטעשויעצ ערעייז ףיוא

 ,ּפָאלַאג םענעגושמ ַא

 -נלייפ ערעזדנוא טימ טייווצדעבלַאז טרישרַאמ רימ TINT לָאמסָאד רעבָא

 רעד ךרוד ןעגנַאגעג ןענעז רימ .סעציילפ יד רעביא ןפרָאװעגרעבירַא סנגיוב

 טייז רעטכער רעד ןופ .קרַאּפ ןשיטעטש םוצ ךיילג טריפעג טָאה עכלעוו ,עילבערג

 זיא יז ,ןוז רעד ןיא שירעדנעלברַאפ טלקניפעג ,עטרַאוו יד טצנַאלגעגרעהַא טָאה
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 ,טייקיור רעכעלדירפ טימ TN טפַארק טימ ,םעטיר ןקידנעטש ריא טימ ןסָאלפעג

 ? שטנעמ ַא וצ רָאי סעדעי ןעמענ ,ןרעסַאוו עריא זַא ,טכַארטעגסיוא סָאד טָאה רעוו

 רע ONT PX געמ רע סָאװ JON TN VIX ןייז ןענעק שטנעמ רעד רָאנ לָאז

INDטשינ  ! 

 יז טציילפרַאפ טלָאמעד TIN סעגערב עריא ןופ סױרַא לָאמַא טייג יז ,ָאי

 רעבָא !ריא טימ םינתוחמ עטנעָאנ וצ ןרָאװעג ןיוש ןענעז סָאװ ,ךעלסעג לסיב ַא

 יד טניז ןופ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא יז רעכלעוו וצ ,תוחילש ריא יז טוט רעטייוו

 רעד ןרעוו טרעדנעעג לָאמַא טשינ טעוו סע זיב גנַאל יוזַא ןוא טלעוו ַא זיא טלעוו

 .עבטה ךרד

 טכַאמעג ON] PDN TINT רימ ,עטרַאוו יד ,שימייה ןעוועג זדנוא זיא יז

 TIN סעגערב עריא PAIN ןעמָאוושדרעסַאוו ןוא ןעלשומ קידנכוז םידגב ערעזדנוא

prןעמיווש טזָאלעגקעװַא  PP PR PWןקור  PNRןטכַאנרַאפ-רעמוז יד . 

 N ריא PIN ןפרָאװעג סנטייוורעד NP רָאנ רימ ןבָאה ,לֶאמ ONT רעבָא

 ןוא .שרעדנַא סעפע ןגעוו טכארטעג רָאג רימ ןבָאה טציא לייוו ,קילב ןטיירטשעצ

 םענעפָא IN טימ ןקוק I ךָאנ זדנוא ןעזעגסיוא רַאפרעד עקַאט רשפא ONT יז

 .גיוא ןופ ןריולרַאפ טשינ זדנוא טָאה יז זיב ריגיינ

 זיא רעכלעוו ,קרַאּפ-טָאטש ןסיורג OW ןעמוקעגנָא רימ ןענעז דלַאב ןוא

 רעקידגנילירפ-גנוי רעצנַאג ןייז ןיא ןעמענוצפיוא זדנוא טיירג ןענַאטשעג ןיוש

 .טייקטילבעצ

 רעשירַאדנעגעל רעד ןבענ קנעב יד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז רימ ןבָאה טרָאד

 TD ךעלהשעמ עכעלרעדנווו יד ןלייצרעד ןעמונעג ONT יבר רעד ןוא ,ענַאטלַא

 ,םידימלת טנזיוט -קיצנָאווצ-ןוא-ריפ ענייז טימ אביקע 'ר NIN TD ןוא אבכוכ-רב

 טלָאװעג ןבָאה ONT ,רעמיור יד טימ ןטלַאהעג-המחלימ שידלעה ןבָאה עכלעוו

 .הנומא ןייז טימ קלָאפ עשידיי סָאד ןעגנערבמוא

 טכַארבעגטימ טַאהעג TANT רימ ONT ,רעייא עטכָאקעג יד ןסעגעג TANT רימ

TNןוא םייה רעד  PTרעטכעט עשיריבג יד יוו ,טּפַאגרַאפ טקוקעגוצ  TDםענירג, " 

 ףיוא ךיז ןשיווצ קידנדער ,ךעלמעלַאב עסייוו סעפע טימ ךיז ןליפש ,סייוו רעה

 .ןענַאטשרַאפ טשינ TINT רימ ONT ,ןושל ַא

WNןטייקשידלעה יד ןופ ןעגנולייצרעד יד  POסאביקע 'ר טימ אבכוכ-רב  

 רעטעפש רימ ןבָאה לָאמנייא יו רעמ !רוביאל ןעגנַאגעג טשינ ןענעז םידימלת

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,טָאטשרָאפ רעשיאיוג רעד ןופ םיצקש יד טימ תומחלימ טריפעג

 זיא ONT ,לקירב ןרעטניה סעיציזָאּפ עטסעפ ערעייז ףיוא ןלעטשקעװַא טגעלפעג

 טלעטשרַאפ זדנוא PX ,עטרַאוו רעד ןופ סולפוצ ןרעביא ןפרָאװעגרעבירַא ןעוועג

 .קרַאּפ OW ayy םעד

 ,ןטכַאלש יד ייב PRP PN ךָאל ַא ןעמוקַאב טָאה זדנוא ןופ רענייא יוו רעמ
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 ,ןרעגַאל עכעלטנייפ עדייב ןופ ןפָאוו רעד עכלעוו PN ןוא ,טריפעג ןבָאה רימ סָאװ

 ,רענייטש ערעווש רעבָא .עטושפ ןופ טרעיינ ,סנגיובנעלייפ ןופ ןענַאטשַאב טשינ זיא

 ,ףמַאק TID WIA ןטימ PR ןביילקפיונוצ טפרַאדַאב ןבָאה ךעלגניי עניילק יד סָאװ

 ...ליצ PR ןפערט OI טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,עסיורג יד וצ ןעגנַאלרעד ןוא

 {ןטלַאהעגנָא ןבָאה ייז PIN טרזחעגרעביא ODN ךיז ןבָאה ןטכַאלש עקיזָאד יד

 ַא טלעטשעגפיוא ןבָאה ,םירדח ערעדנַא ןופ ךעלגניי טימ ןעמַאזוצ ,רימ .ןרָאי

 זיא טקנופ רעטשרע רעד עכלעוו PD ,ןטוטַאטס טימ עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק עצנַאג

 רָאנ ,ץגש ַא PD ןלַאפאב טרעוו רע זעוו ,ןפיולטנַא טשינ רָאט רענייק זַא ,ןעוועג

 .ןרַאפעג YON PIN טקוקעג טשינ ןלעטשנגעקַא ךיז זומ רע

 לאוי םייח יד .ךעלגניי עקיטומ ,עצלָאטש YOR יד ,טנייה ייז ןענעז ּווו

 יד טליפעגפַא ,רעטלע ןעירפ רעייז PN TINT עכלעוו ,ערעדנַא יד ןוא סנבעל

 ףיוא ןעמונעג ןוא ,טייקיטכערעגמוא TD TWN עטלַא-טרעדנוהרָאי יד ,עקידנענערב

 עכעלריטַאנ ענייז ןופ POND ַא ןביורַאב םעד ןגעק ףמַאק NP טסַאל ערעווש יד ךיז

 ? טכער

 טימ ןלָאז סָאװ ,ךעלגניי עשידיי Pp ןינָאק PR טנייה רעמ אטשינ זיא'ס

 ! קרַאּפ-טָאטש DIX AYN ַא ןפמעקסיוא PT ,טנעה יד PR רענייטש

 ןשידיי ןכרוד ןעגנַאגעגכרודַא זיא םיאנוש YOR ןופ רעטסקידריוומוא רעד

 טדנעלרַאפ טָאה TIN ,רעייפ טימ טייפש ONT ,ןַאגַארוה XN ,טָאטש רעד ןופ ןבעל

ONT PONרע  INI ONTןפָארטעגנָא  PT PINגעוו . 

 דמלמ ריאמ

 רענעזָאלעגוצ ַא אקווד ,ןגָאז וצ ױזַא ,"ליוויצ ,PNR ןעוועג זיא דמלמ לריאמ

 .תוירבל חונ ַא ןָא טפור ןעמ סָאװ ,סָאד עקַאט ,שטנעמ

 זיא סָאװ ,רעטצנעפ םענעפָא ןרַאפ IN ,ןפערט VON Pr טגעלפ טייצ-רעמוז

 ןּפַאכ וצ םידידי ענייז ןופ רעצעמע ןלעטשּפָא Pr לָאז ,סַאג רעד וצ ןעגנַאגעגסױרַא

 בייל קיציא 'ר רעליטש רעד ןעוועג זיא ONT יצ .סעומש לקיטש ַא ,תחא לגר לע

 יצ ,ךאבנרעפ YOR רעטשטיינקרַאפ רעד יצ ; יקסווָאטָארק שובייל 'ר רעדָא ,ןייטש

 -כרודַא WMA רעטצנעפ ןכרוד PT רע טָאה ןדעי טימ ;טחוש רעלעג רעד רָאג

 .טלכיימשעגוצ קידמיחרוא-תסנכה ייברעד ןרעג ןוא טסעומשעג

 טָאה לַאפוצ רעטוג רעד ןעוו ,טַאהעג הָאנה קרַאטש רימ JANA רעבירעד

 ,רדח ןיא גנונַאּפש ענעגיוצעגנָא יד ןכלעוו תעשב .טנעמָאמ ַאזַא טקישעגוצ זדנוא

 WITT א ןעוועג ,יינ ONT TID PNM ךעלטיא ,זדנוא זיא'ס .ןזָאלעגכָאנ ONAN טימ טָאה

 רעד זַא ,ןָאטעג הליפת ןצרַאה PN ןבָאה רימ TIN טייקידתומיענב סניבר םעד

 .רעגנעל ONT ןטלַאהנָא לָאז ,?דנַאטשליטשנפָאוו, ןימ רעקיזָאד
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 רעד ONT ,טייז ?WAY ןופ רעטצנעפ ONT ןזָאלרַאפ ןטימ !ייוו ,ייוו רעבָא

 TD טייקילעזטייל עצנַאג יד PT טימ ןעמונעגטימ ,ףושיכ א ךרוד יוו רעסעומש

 רעד ןיא טרעדיילשעגניירַא ןרָאװעג רעדיוו רימ ןענעז דלַאב ןוא ,ןיבר רעזדנוא

 ןגיוצעג גנַאל קידהנכס PT ONT עכלעוו ,רעפסָאמטַא רעטּפַאזעגנָא-רעװלוּפ טימ

 וצ) עצרוק רָאּפ ַא PIN ןזיילסיוא זדנוא ןעמוקעג ץעמע רעדיוו טשינ זיא'ס זיב

 .ןטונימ (עצרוק

 ,ריזנ ַא ןופ טייקברַאה יד ןיבר רעזדנוא ןיא ןגעלעג קפס יתלב זיא'ס

 רשפא רע ONT WIN .רעדיוורעד ןעוועג POM ,ךות PNR WAX ON זיא עכלעוו

 ןכעלטנגוי ןייז ןיא זיא רע רעכלעוו ןופ ,טייקיטסולסנבעל ענעי ןעזעג זדנוא ןיא

 ? טביורַאב ןרָאװעג ,יוזַאדיוו טסייוו רעוו ,רעטלע

 יד ןעוו ןוא ,גָאט ןיא לָאמ ייווצ זיולב ןסע וצ ןעוועג זיא תוגהנתה ןייז

 רעד ףיוא טנעלעגוצ זיולב Pr רע טָאה ,גָאטימ ףיוא קעווא ןענעז םידימלת

 .רדח PN טרָא קידובכב ַא ןעמונרַאפ וימי לכ טָאה עכלעוו :עפָאז רעקידעקניה

Ppטַאהעג טשינ רע טָאה רעדניק , PT TNענעדיי ערַאד ,עכיוה א ,בייוו  

 זיא יז FPN ,גָאט PR לָאמ PM ןעזעג רָאנ רימ ןבָאה ,םינפ טהגאדרַאפ K טימ

 ךיז ןבָאה רימ תעשב .טכַאנרַאפ טײצלָאמ-גָאטימ PR ןעגנַאלרעד םיא ןעמוקעג

 ,טרעהעג טשינ לוק ריא לָאמ ןייק טָאה ןעמ ."רעּפסעפ,, רעזדנוא ןסע ןעמונעג ןיוש

 PWS ,ךרָאש LIX OT זיא ױזַא ןוא טירט עליטש טימ ןעמוקניירַא טגעלפ יז

 .ןדנּווושרַאפ

VEX WAןעמוקעגסיוא זדנוא זיא  PTןסעומש עכעלטימעג יד וצ ןרעהוצ וצ , 

 ןדעי ןעמוק טגעלפ רעכלעוו ,סוטַאעב רערעל ןטימ טריפעג טָאה יבר רעזדנוא סָאװ

 .שיסור ןביירש ןוא ןענעייל ןענרעל זדנוא העש א ףיוא גָאט

 עטילגעגנָא קידנעטש יד ללכב טָאה סוטַאעב רערעל ןופ ןעמוק ןטימ

 ,סָאד TIN INE ןעוועג זיא עיצקעל עשיסור יד TN ,ןזָאלעגכָאנ רדח ןופ גנונַאּפש

 .עיצַאערקער יד זיא ,לוש רעכעלטלעוו ַא Pp סרעליש יד ANS סָאװ

 IND PT טָאה'ס ןעוו ,המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד TID ןטייצ יד ןיא

 ַא -- יבר רעד ןוא "סור; ַא זיא רערעל רעד זַא ,טלעטשעגסיורַא טַאהעג זדנוא

 ,סוטאעב רערעל ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג סעיטַאּפמיס ערעזדנוא ןענעז ,רענַאּפַאי

 ענעי PN ןבָאה רימ ."רסיק רעזדנוא, טימ ןטלַאהעג PIN“ ןבָאה ,ןיילַא רימ תמחמ

 JID טּפַאכעגנײרַא ןבָאה ,תולייח סרסיק םעד סָאוו ,ּפַאלק ןדעי טליפעגּפָא רעווש געט

 יד טקנעדעג טוג YON JANA רימ .טנָארפ ןשירושזדנַאמ ןפיוא ךעלקישטנָאּפַאי יד

 ץנַאג ַא טנרעלעג זדנוא טָאה רערעל רעד ONT ,פעק עטניורקעג יד ND ןעלטיט

 לָאז ,ןעלטיט עקידנעגנילק-ךיוה עכלעזַא IX .הפרח א ןעוועג זדנוא זיא'ס ןוא ,רָאי

 ! סיפ יד טימ ןטערט טושפ ןעמ

 ןבָאה ןיבר ןופ ןעוו ,טייצ רעד ןיא IN ,בגַא ךרד ,ןרעוו טגָאזעג XT ךיוא לָאז
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 רערעל ןופ DPN ץנַאג רימ JANA ,טרעהעג טשינ HINT טוג ןייק לָאמ ןייק רימ

 יד ןענרעלסיוא ןטוג ןרַאפ TX טייקידווענעק-ליווו רעזדנוא IND םיחבש ןעמוקַאב

 .קינייווסיוא ףיוא "סעינערַאווטָאכיטס,

 ךייז טקירדעגסיוא PIN טביולעג רעדנוזאב רערעל רעד ONT לגניי ןייא

 ןייז PN רעליש *םענלָאּפ, PP ANP TANT טשינ םיא ןעק רע סָאװ ,ןרעיודַאב

 IND“ טשינ זיא רענעייל רעכלעוו ןוא) רענעייל רעקידנעטשראפ רעד .עלָאקש

 סָאװ ,תורוש יד TID רבחמ םעד ןופ עגַאל רעד PNR ןייגניירַא טעוו )2 קידנעטש

Prטביולרעד טייקנדיישַאב  VWI ONרעוו ןגָאז וצ  ONTזעוועג זיא לגניי עקיזָאד ... 

+ 

 ךיז יוו טסייוו סָאוו ,דיי ַא PT IS ןעזעגסיוא ,ןכב ,טָאה לריאמ 'ר יבר רעד

 -טרעבליזעג ַא טַאהעג ONT ,טיובעג קנַאלש זעוועג זיא רע .ןשטנעמ טימ ןייגוצמוא

 ייב רע ONT JIN עטכַארטרַאפ TIN םינפ ןסַאלב PT OM TN ,דרָאב עצרַאווש

 .ךיז וצ יורטוצ ןוא עיטַאפמיס ןופ ליפעג ַא ןפורעגסיורַא ןעמעלַא

 ,עקיגנעהּפָאמוא ,ענעסקַאוורעד וצ ךייש ןעוועג רָאנ זיא ץלַא סָאד רעבָא

 .ןליוו ןטוג PT AX ענעפרָאװעגרעטנוא OWI ,סע טסייה ,ןשטנעמ עיירפ

 .גנוניימ ערעדנַא JX INI טַאהעג ON ןגעוו עקַאט ןבָאה ,ךעלגניידרדח ,רימ

TINתדימ, רעד ,רעגעלש רעד ,רעקידיילַאב רעד ןעוועג רע זיא ןגיוא ערעזדנוא ןיא - 

 ,טגָאז ןעמ יוו ,ןענופעג TWN ON ןבָאה רימ סָאװ .רעקינעי רעד :רוציקב ,"זידה

ND,עדַאקירַאב טייז רערעדנַא רעד ". 

 לֶאמנייק טעמכ ללכב רע טָאה זדנוא ןשיווצ ןענופעג ךיז טָאה רע ןעוז

 זיא סָאװ ,ןעמורב Pw ןימ א ON PD טרעהעג INI ןבָאה רימ .טדערעג טשינ

 לַאמ JP TAN ONT רע .ץפיז ןרעווש ַא טימ CONT זיא ST ןפרָאוועגכרודַא ןעוועג

 .טנערבעג TIN ןטָאזעג PT PR רָאנ ,ןגירשעג טשינ

WNטָאה רַאפרעד  PTייב  ONטקעלּפטנַא ,עבמָאג רעד ייב טרַאה  

 -מוא ןעוועג טעמכ זיא סָאװ ,לדרעב-ץיפש א ,ןגעווטרעזדנוא רַאפ יוו לעיצעפס

 יו ךיז טָאה ,"לדרעב-רָאינישז, עקיזָאד סָאד .דרָאב רעגנַאל PT PD קיגנעהּפָא

 טָאה יבר רעד ןעוו ,ןטנעמָאמ ענעי PR "?דרָאב-רָאינעס; רעד ןופ טליישעגסיורַא

 .ןכערבסיוא טשינ לָאז רע IW ,סעכ ןייז ןטלַאהעגסיוא PX MD ַא ןָאטעגנָא ךיז

 ,ןעייק TN ליומ PT PR ןעמענניירַא עלעדרעב עניילק ont רע טגעלפ טלָאמעד

 ןּפַאכנירַא סע רעדיוו דלַאב ןוא ןזָאלסױרַא קירוצ סע רע טגעלפ לייוו ַא ךָאנ

 ...ןייצ יד ןשיווצ

 טלָאמעד .טנעמָאמ רעלַאטַאפ רעד ןטערטעגנייא זיא'ס זיב רדסכ ױזַא
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 א ןָא ןציז ןבילבעג PN עלעדרעב עקנישטיפ ONT טזָאלעגּפָא םיצולפ רע טָאה

 ...גנוגעוואב

 טָאה דלודעג ןייז זַא ,קהבומ ןמיס ַא םידימלת יד ייב ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 ,רועיש םעד טגָאזעג טנעמָאמ םענעי PR טָאה ONT ,לגניי ONT ןוא ,טצַאלּפעג

 וצ טרעהעגפיוא טושפ .ןיילַא קערש רעד ןופ ןושל ןָא ןבילבעג wan לעופב זיא

TIN “TANT,ּפעלק יד ףיוא טרַאוועג ... 

 םענעפָא NIN TID ןדירפוצ ןעוועג דימת טשינ זיא ,לריאמ 'ר יבר רעד רעבָא

 רעד זַא ,סנ ַא ןפערט טנעקעג לָאמַא טָאה OND NIN PX .ןברק ַא IND PT ןבעגּפָא

 .טרעקַאלפעצ PT ONT רע רעדייא INI ,ןשעלסיוא Pr לָאז ,סעכ רענעדנוצעגנָא

 ןעמ ןוא הילת רעד ןופ ּפָא PT טסייר ONT ,רענעגנָאהעג ַא יוו סעפע ןעוועג זיא'ס

 .ןבעל ONT םיא טקנעש

 *רעקידלוש, רעד ןעוו ,טלָאמעד רע טָאה ןלַאפוצנָא טַאהעג ביל לייוו

 "דיינש, ַא ןבעג םיצולפ רע טגעלפ סעגר עכלעזַא ןיא .טשינרָאג ףיוא ךיז טכיר

 ןטסעפ ַא רעדָא ,ןגיובנלע סלגניי OVI PN טנַאה WAIVER ןייז ןופ ףרַאש רעד טימ

 .המודכו תואיפ יד ייב סיר

UNרע  ONTַא טַאהעג  JOלשמל ,טגעלפ רע !לריאמ 'ר יבר רעד ,"ןלַאפנייא ,, , 

 ,בוטש רעד ןיא ןייגרעביא PT קילב ןטלַאק ַא טימ ןוא ןָא-ןביוא ןייז ןופ ןייטשפיוא

 ַא POW ױזַא ןוא ןצעמע רעטניה ןלעטשּפָא ,קילעפוצ יוו ,ךָאנרעד ךיז טגעלפ רע

 םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,לגניי סָאד .לטרַאג ןיא טגיילרַאפ טנעה יד טימ טייצ

 TIN PAN קנַאב רעד ףיוא ןעיירד וצ PT ןביוהעגנָא ךעבענ ONT ,?דובכ, ןקיזָאד

WANיבר רעד  PT ONTטרירעג טשינ , PXןעוו טשרע  ONTןרָאװעג דימ זיא לגניי  

FINךיז טרעהעגפיוא טָאה  ISןזָאלּפָארַא ןטניה ןופ יבר רעד םיא טגעלפ ,ןגעווַאב  

NINקסַאילפ , ONT ONעגנָא רעד ףיוא ןכייצ ַא ןזָאלרעביא טזומעג גנַאל ףיוא - 

 .קַאב רענעלָאװש

+ 

 ןעמַאמ ןייז טימ טייצ א INP ןעמוקעג זיא ,לגניירסהנמלַא רעד -- השמ

 עטשרע יד PT טָאה רע TN ,ןקותמ רדח ַא pr טנרלעג טָאה רע ווו ,שזדָאל ןופ

 ךיג רעבָא ךיז טָאה רע .ןענרעל ןפוא רעזדנוא טימ טבעלעגנייא ךעלרעווש טייצ

 ,ךיז טכַאמ .םידימלת ערעדנַא יד טימ ןכילגעגסיוא טעמכ PT טָאה TW טריטנעירָא

 השמ ןוא (ןישודיק ןיא ךיז טכַאד) איגוס ערעווש א סעפע ןעמונעג טָאה ןעמ זַא

 רע ּווו טסּוװעג טשינ טושפ PIX טרעטנָאלּפרַאפ Pr ,רועיש םעד .קידנגָאז ,טָאה

 .טלעוו רעד ןיא ץעגרע טלַאה

 רע .לדרעב ONT ןעייק ןופ עזַאפ יד טקידנעעג ןיוש PT טָאה ןיבר םייב
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 יירטעג JIN סעזעג PT PD ןביוהעגפיוא ךיז ,ןזעוועג זיא רעגייטש ןייז יוו ,טָאה

 PW AA ןוא ןהשמ רעטניה טלעטשעגקעעווַא Pr ,*לַאוטיר, ןטעברַאָעגסיוא םוצ

 ..ןטערטעגּפָא טשינ טרָאד ןופ

 NIN IND טיידַאב ONT “POW, NIN ONT ,טגָאזעג רעירפ ןיוש ANN ךיא

 -כרודַא זיא ,השמ רעמערָא רעזדנוא IX ,ןגָאז וצ גונעג POT רעבירעד טעוו סע .לגניי

 ,קיטומ ONT רע רָאנ ,"ןטעטילַאיצעפס, סניבר םעד ןופ YONA עצנַאג יד ןעגנַאגעג

 ,ןעוועג ןיוש WA PN ONT .רועיש םעד טגָאזעג רעטייוו רעטשימעצ-בלַאה ַא רעבָא

IW IXַא יוו ןגָאלק ַא רעמ ,ייוו ןוא  TINT 

 יבגל טייקיטכערעגמוא יד .טרענייטשרַאפ יו ןסעזעג YON ןענעז רימ

 עלופטנַאלַאט יד ןופ רענייא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רע) רבח ןטבַאגַאב רעזדנוא

 טרעדָאפעג DONT ןוא קידנעיירש וצ ןעוועג ןיוש זיא ,(רעטַאעט ןשידיי ןופ ןטסיטרַא

 זעוועג טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא ONT ,ליפעג-רשוי רעקידתומימת רעזדנוא TIN .המקנ

 TT ONT ,רקש FIND סעיסעצנָאק PR תורשפ ןופ ןבעל xX ךרוד טעװעקַאילבעגּפָא

 יו רעמ IND טנעקעג רימ ןבָאה סָאװ רעבָא .טייקיטכעמנָא PT PR טקיטשעג

 רעטניה ןבָאה רימ ONT ,טרָאוו-לדיז ONT לָאמ ןטלפיוו םוצ PT PR ןרזחרעביא

 לריאמ :ןפיל ערעזדנוא PIN טיירג טַאהעג קידנעטש ,ןיבר ןופ ןגיוא יד

 ?! . ,ּפ

 ןעמוקעגרָאפ זיא ןגיוא ערעזדנוא ARP !ןעשעג סעפע זיא םיצולפ רעבָא

 ,שילרעטסיוא יוזַא ןעוועג זיא ONT !ךעלגעממוא ןעוועג ךעלטנגייא זיא ONT ,ךַאז א

INךיז טָאה'מ  ONTןביילגוצ טנעקעג טשינרָאג)  ! 

PRטייקידמיצולפ רעד טימ זיא ,ןיע ףרה ןייא  PDןבעגעג עלהשמ ,ץילב ַא  

 ץעז NIN ןבעגעג רע ONT ןטסיופ עטפמַארקעגנעמַאזוצ טימ ןוא ףיוא-גנורפש ַא

PRארמג רענעפָא רעד , INטָאה'ס  WINטכליהעגּפָא  PNןוא ,רעצרעה ערעזדנוא  

 :יירשעג א טזָאלעגסױרַא רע ONT ,רענוד ַא יוו

 !!!ןןענרעל טשינ ליוו ךיא --

 טָאה ,לארטַאעט רעקידרעטעפש רעד סָאוו ,ענעצס עשיריפסקעש עקיזָאד יד

 טסָאקעג םיא טָאה ,ןבעל ןקידעבעל ןופ ישזער רעד רעטנוא רדח ןיא טליּפשעגּפָא

 רע) ןגָאלש TID טנעה יד ןָאטעג PN "ךעבענ; PW ןבָאה ןיבר םעד .רעייט רעייז

 פעלק עקידרדסכ יד TD זיא גנוי רעד .(שולח א דיי ַא ןעוועג םעלַא םעד ייב זיא

 רעבלַאה ַא ןסעזעג זיא'ס רעכלעוו ףיוא ,קנַאב רעד ןופ ןלַאפעגרעטנורַא ףוס-לכ-ףוס

 DN ONT ,שיט ןרעטנוא יוזַא קידנגיל ןיוש ןוא .הלהב רעקידלבוי ןימ ַא ןוא רדח

 טנעקעג רָאנ םיא טָאה רע טייוו יוו ףיוא לוויטש יד טימ טעּפָאקעגוצ יבר רעד ךָאנ

 .ןכיירגרעד
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 ןבָאה רימ .ןגיוא ערעזדנוא PN ןסקַאוועגסיוא .השמ זיא גָאט םענעי טניז

 ןוחצינ א ןטלַאהעגּפָא ,ּפעלק ןעמוקַאב ןופ זיירפ ןרַאפ טָאה רע IN ,טקנעדעג טוג

 .רַאבגיזַאבמוא ןעוועג טלָאמעד PA ,ןגיוא ערעזדנוא PN ,זיא ON ,םעד רעביא

 יוו רעמ PT רימ ןבָאה ,ןבעל ןרַאפ ףמַאק ןטרַאה PR קידנעייטש ,רעטעּפש ןוא

 .ןבעגעג גָאט םענעי זדנוא טָאה רע סָאװ ,עיצקעל רעד ןָא טנָאמרעד לֶאמנייא

+ 

 ןעוועג טלָאװ ,רערעדנַא IN ןרָאװעג IN טלָאמעד PD זיא יבר רעד זַא ,ןגָאז

 ,זיא רע .ןקרעמ טזָאלעג ON ייב PT טָאה ,גנורעדנע IN סעפע WAN .אמזוג ַא

 יד ףיוא ןגָאלק וצ PT ןביוהעגנָא טָאה רע .קידוועדעראב רעמ ןרָאװעג ,ךעלמענ

 עקידרעירפ יד ןגעוו טפַאשקנעב טימ ןדער טגעלפ רע ןוא ..."ןטייצ עקיטנייה,

 ."עקילַאק ןקידתמא ,IN IND ןכַאמ טנעקעג דימלת ַא ONAN ONT רע ןעוו ,ןרָאי

 גנוי ַאזַא INT ןעמ Wp -- טגָאלקעג רעטיב ךיז רע טָאה -- טנייה --

 ! ןרירנָא טשינ טושפ

 ןפרַאװרעביא INP :בורל טַאהעג POR ךאנ רע טָאה ןגָאלשוצ תוביס ןוא

 סרעריפרעסַאװ םעד WN ,ךַאל א ןבעג INE :ןענרעל ןתעשב טרָאװ א טימ ךיז

 ןעוועג זיא'ס יוו רעגנעל ףיוה ןפיוא ןביילב IND ; טעשזריהעצ Pr טָאה עלעזייא

 .רועיש םעד ןענעק טשינ רַאפ INI טסעומש רעוו טנייה ;גנונעכערסיוא ןייז

 םיא ןעגניזּפָא סָאד טנכערעגניירַא ןעוועג זיא רועיש םעד ןענעק ןיא ןוא

 לוגליג א טקעטשעג ןבָאה דיי ןטנרָאצרַאפ םעד ןיא זומ'ס .ןוגינ ןקירעהעג ןטימ

pwםייב טַאהעג ,ךעלמענ ,טָאה רע !רעקיזומ ןשינואג רעסָאװ טסייוו רעוו א  

 ןטסדנימ םעד ןעוועג לבוס טשינ טָאה רע ןכלעוו ייב ,ןוגינ םענעגייא ןייז ןענרעל

 ףרַאש ןרעוו טזומעג ןבָאה ,רעפטנע PX עגַארפ ,לעטשּפָא TIN בײהנָא .טנַאירַאװ

 טַאהעג ONT ONT רע יו UN ןעגנוזעגסיוא ,טגָאזעג יוו ,ןוא טריטנעצקַא

 ."טרידוטשנייא;

 ,ךָאנ טגעלפ רע .ץלַא ףיוא יוו ןעוועג דיפקמ רעמ רע ONT PONT יד ףיוא

 TRO ןשלַאפ ַא ייב רעבָא ,זיירג ַא סעפע ןרעה ןכַאמ טשינ ךיז לָאמַא ,זיא'ס יוו

 .הבהל שא ןרעוו רע טגעלפ

 ןַא ןבָאה וצ גונעג ןעוועג טשינ ,פעלק ןדיימוצסיוא ףיוא ,ןכב ,זיא'ס

 ןענרעל ןתעשב ךיז ןּפַאכסױרַא טשינ ,רדח PR VY רעד וצ ןעמוק ,ּפָאק ןשיוליע

 ?SPS ַא ןבעג וצ אקווד ךיד טּפוטש ONT .ערה-רצי םעד ןייטשייב ןוא טרָאװ ַא טימ

 .שילַאקיזומ ...ןייז טזומעג PIN ONT ןעמ רָאנ

 ? תולעמ ענעטלעז YON יד ןעלמַאזנָא Pr ןיא טנעקעג דלַאב ONT טָאה רעוו
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 סָאד .ןעמָאנעפ ַאזַא טימ ןעמירַאב טנעקעג ךיז רדח רעזדנוא טָאה ןגעווטסעדנופ

 .טָאטשרָאפ-רעלייק רעד TD םוחנ ןעוועג זיא

 ONT םוחנ רעבָא .רדח םענופ בר ךלהמ א ןגעלעג זיא טָאטשרָאפ רעלייק יד

 .טרָא ןפיוא רעטשרע עמַאס רעד ירפ רעד ןיא ןייז וצ "טרַאּפס, םעד ןזיוואב

 רע זיא ,םערוטש-יינש רעטסערג רעד ןייז טנעקעג טָאה'ס ,טייצ-רעטניוו

 DN רעטעילבַאברַאפ ַא ,טנַאה PN ןרעטמַאל םענעריּפַאּפ PT טימ ןייג וצ ןעמוקעג

xןוא ,סעקָאליווו ןוא סרעצנעפש ,סעקילַאש ענעלָאװ ללש  PT PINםענרעטופ  

 .קילשַאב JANI ,ןפיט א PRP ןרעביא ןפרָאװעגרעבירַא טַאהעג רע טָאה ,טוה-רעטניוו

 ןקילָאמַא IN PD טייקסטוג עקידתומימת יד PT PR טַאהעג ONT רע

 ןיימ ןבעגעג ONT רע ONT ,גָאזוצ םעד ןטלַאהעג ךעלרע טָאה רע TN קינבושיי

 ןעמענטימ ךימ ןוא רימ ךָאנ ןטערטּפָא ,ירפ רעד ןיא ןדעי לָאז רע זַא ,ןעמַאמ

 טשינ ןוא רעפעלש רעקידארומ ַא ןעוועג ,ךפיהל םיא ,ןיב PR לייוו ,ןיירַא רדח ןיא

 ייב טּפַאלקעגנָא ONT רע ןעוו ,טורשרַאמ םוצ טיירג ןעוועג PR ןיב קידנעטש

 .ביוש רעד PN זדנוא

IANךיוא  DON PINטָאה רעכלעוו ,ןטש רעד טרעיולעג טָאה  PRרדח , 

 .קישטרַאכ שילא ןופ טלַאטשעג יד ןעמונעגנָא

 טָאה רע ןוא רעדיינש ַא ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא קישטרַאכ שילא san רעזדנוא

 -נגעקַא טקנופ ןסעזעג זיא רע .םעדָאפ-לדָאנ ַא ,עּפַאילק רעד רעטניה ,טַאהעג דימת

 DONT NT רעד ןופ השרפ יד ןגָאז ןעמונעג טָאה רענעי זעוו ,ןוא ןעמוחנ רעביא

 רעטניה PT קידנגייברעטניהַא ,ןוא רישכמ ןשירעדיינש ןייז ןעמונעגסיורַא רע

rnןקור  PR)זעוועג שיט םייב ןיב  PTןכש רעטסטנעָאנ ), ONTקיצנוק רע  

 .ןטפול רעד PR טיינעג סעפע טלָאװ רע יוו לעטשנָא םעד ןכאמ ןעמונעג

 לָאמ עלַא טָאה רע ןוא רעטכעלעג רעד ןקיטש ןעמונעג דלַאב טָאה ןעמוחנ

 ןטלַאהעגסיוא ONT רע IWAN .םורב ןקידהנושמ א סעפע JT ןופ ןבעגעגסױרַא

 רעטייוו ףיוא זיא רע PX .טכַאלעצ טשינ טרָאפ PT ONT TIN "עבָארפדרעייפ, יד

 .רדח רעזדנוא ןיא טייקכעלטנרַא ןופ ןָאיּפמעשט רעד ןבילבעג

+ 

 סרעצירק-הבצמ םעד לדנעמ :ןעוועג ןענעז רדח ןיא ךעלגניי עטסגניי יד

 PR ,("אזמע; םינָאדוועספ ןרעטנוא עניטנעגרַא PNR רעביירש רעטנַאקַאב ַא טנייה)

 TN SYP עקידרעייפ טַאהעג עדייב ןבָאה ייז .ּפָאק-ןשיוליע ןטימ -- ןַאמּפיל

 לריאמ ייב ?PII ןעמוקוצנָא רעטלע ןגנוי רעייז PK ןעוועג הכוז עקאט רַאפרעד

 .שרדמה-תיב PR ןדייס ,ןייג טנעקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה רעכעה סָאוו ,דמלמ
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 ("רדח, ONT דנורגרעטניה (PR סַאג עיינ יד

 ,טייקידווענעקליווו PT PIN קידנקוק טשינ ,ןַאמּפיל טָאה ןגעווטסעדנופ

 .ןוגינ ןבילוצ זיולב ןעוועג זיא ONT PN ,פעלק סניבר םעד ןטימעגסיוא טשינ

 ןעזעג טרָאפ רעבָא טָאה ןעמ ."רעסַאוו ַא יוו, טגָאזעג עקַאט רע טָאה רועיש םעד

 -ךייצ ףיוא ןטילעג טלָאװ רע יוו ,קידאחינ-טשינ PT טמורקרַאפ יבר רעד יוו

 ."רמאת םאו, ןטשרע PD ןטלַאהעגנָא ױזַא ONT ONT TIX .גָאטייוו

 ןָא ךיז טבייה ,תופסות PR אישק עדעי זַא JO טנרעלעג ןבָאה סָאװ ,יד

 םייב ."רמאל שיו, ַא טימ טיילגַאב טרעוו ץורית רעד ןוא ,"רמאת OND א טימ

 ןטימ ,ָאמיסיטרָאפ ןעגנוזעגסיוא ןרעוו טפרַאדעג ץלַא ONT ONT לריאמ 'ר ןיבר

 ,"ּפָארט , ןקירעהעג

 : תורצוי יד ןעלסקעוורַאפ IS טלעפרַאפ טשינ לָאמ ןייק ONT ,רעבָא ןַאמּפיל

 ןופ ןוגינ ןטימ ,ךעלטיירב ןעגנוזעגסיוא ךעלמענ רע טָאה "רמאת םאו; םעד

 .טדרעקרַאפ ױזַא ?TIN “WON שיו, ַא

 ONT ןַאמּפיל ONT ,םעד PIN ןשודיח וצ PT טרעהעגפיוא טשינ TINT רימ

 יוזַא-יוו ןעניוטש וצ ןעוועג זיא'ס .ןייז IS העוט PT "ןסעגרַאפ, טשינ לֶאמ ןייק

 ! טרעקרַאפ טכַאמעג PON *ךעלטקניפ, ONT רע

 -נייא ןייז ןוא ,ןטלַאהעגסיוא רעמ טשינ ףוס-לכ-ףוס יבר רעד עקַאט טָאה

 BOYD“ ,ןעמערָא ןפיוא ,עניוואל א יוו ,ןסָאגעגסיױא PT ONT“ סעכ רענעטלַאהעג

 .יוליע ןקידרעיוא
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 .רבח ןטסגניי רעזדנוא יבגל הלווע יד טליפעגּפָא טלּפָאט ,עלַא .ןבָאה רימ

 -רעל ןכעלטלעוו ןדעי PNR ,טסּוװעג טלָאמעד ןיוש ןבָאה רימ יוו ,טלָאװ רעכלעוו

 זיולב WAN ןבָאה רימ .גנונעקרענַא ןוא גנורעדנּוװַאב ןפורעגסיורַא ,טלַאטשנַא

 זדנוא ONT השמ רבח רעזדנוא ONT ,עיצקעל יד .ןגיוושעג PIN ןטילעגטימ OX טימ

 רעצנַאג ריא PN זדנוא ןיא ןעגנַאגעגפיוא ןעוועג טשינ טלָאמעד JI זיא ,ןבעגעג

 ןטייוצ JOO השעמ יד ןפָארטעג רעטעפש PT טָאה'ס ...זיב .טײקמַאזקריװ

 יד רעטנוא ANT ןעמ יוו ,גָאט םענייש ַא PNR ORT רעכלעוו ,סחנפ רעזייל ,רַאטנוב

 .ןעגנול עקירעי-ףלעווצ ענייז סָאװ ,חוכ TINA ןטימ ןגירשעגסיוא ,ןיבר ןופ פעלק

 : טביולרעד רָאנ םיא ןבָאה

 !!!...פ לריאמ --

 רע .ןזיוואב טשינ רעמ ךיז רדח PN ,ןָא גָאט םענעי טניז ,טָאה גנוי רעד

 ,רעטָאפ PT זיב *גירק-רעגריב; ןשוריפב ַא ןריפ וצ ןביוהעגנָא םייה רעד PR טָאה

 PT PR טעברַא רעד וצ ןעמונעגוצ טשינ ON ORT ,רעּפעטש-ןשַאמַאק רעד

 .טַאטשקרעװ

+ 

 ןגעוו ןלייצרעד ךָאנ רימָאל ,לריאמ 'ר ןיבר ןטימ ךיז ןענגעזעג רימ רעדייא

 א .תורוש יד ןופ רעביירש ןבילוצ ןכָארבעגסיוא טָאה רעכלעוו ,לַאדנַאקס םעד

 סנטייצַאב ןרָאוועג ,"ןוויטַאמ ערעכעה, בילוצ טשינ טלָאװ רע ביוא ONT ,לַאדנַאקס

 DAN PT“ ןוא רדח ןופ ץענערג יד ןגיטשעגרעבירַא טייוו רע טלָאװ ,"טשוטרַאפ,

 .לטעטש ןצנַאג ןפיוא טיירפשעג

 ןיוש ךיז ןוא רָאי ןטנציירד ןופ לרוחב ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןיב ךיא

 רדח ONT ןזָאלרַאפ םייב ןטלַאהעג בָאה PR ,ןיליפת ןגייל ןענרעל וצ ןביוהעגנַא

 ,טוטַאטס ןרעיירפ ַא ןבעגעג רימ טָאה סָאד .הבישי ַא ןיא ץעגרע ןענרעל ןרָאפ ןוא

 טשינ TIN "לקירטש TID טזָאלעגּפָא לסיב א ,טגָאז ןעמ יוו ,ךימ ONT יבר רעד ןוא

 .תוגהנתה ןיימ PAN ןעוועג קדקדמ ױזַא

PR ןיב ,לשמל PUK רדח ןרעסיוא ןטפַאשטנעק טַאהעג ןיוש. ANT PN 

 רעכלעוו ,עלָאקש רעשיסור רעד ןופ רעליש א טימ רבח ןעוועג  ONT-סיוא ךימ

 ןעמ סָאוו ,רעדיל יד טנרעלעג  ONTןעגנוזעג  PN.סַאלק ןייז  ANT PNיד ךָאנרעד

 סָאוו ,םיריש עשיערבעה וצ טסַאּפעגוצ םינוגינ  ANA PRןענופעג  PRךוב-ןרעל א

 .רדח ןופ םירבח עטנעָאנ עניימ טנרעלעגסיוא ייז ןוא

 ןפערט וצ PT ןעוועג PNR PI טריסערעטניארַאפ רעדנוזַאב רָאג רעבָא

 זיא OST ,רעדניבנייא ןשיטעטש םעד * גרעבנירג דניירפ םענעסקַאוורעד ןיימ טימ
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 רעירפ אד ONT ןעמ סָאוו ,שידיי ןימ ַא טדערעג TIN רעטזיירעגוצ-שירפ א ןעוועג

 .טרעהעג טשינ

 ,לרעמיצ שירוחב-טלַא IN PN סַאג "רעשייוג, רעד ףיוא טניווועג טָאה רע

ONTןוא םירישכמ עשירעדניבנייא ענייז טימ טלופרעביא ןעוועג זיא  WTזיא'ס  

 טימ לשיט ןיילק א TIN לטעב ןרעזייא I IND DIN לקיטש ַא ןבילבעג ךָאנ םיוק

 .טכָאקעג סעפע קידנעטש טעמכ PT ONTO רעכלעוו PIN .עקנישַאמ-טריפס ַא

 ON ןבָאה םיריוטקַאד יד TIN ,טקנערקעגרעטנוא ךעלסיב וצ טָאה רע

 ,ץכעבעלק-םייל PD ךורעג רעד זיא ,םתסה ןמ ,רַאפרעד .ןעווענליפ Pr ןסייהעג

PT ONT ONTטרָאד  PPטשימעגסיוא ןעוועג ,ןפעוווצסיוא ןזיוואב טשינ לָאמ  

 ,ךעלכַאי-רעניה ןוא ךלימ ,ָאַאקַאק ןופ חיר ןטימ

 TN ,ןשָארג רָאּפ א IND ןענעייל םוצ ךעלכיב ןעמוקַאב ON ייב ONT ןעמ

PXןרָאװעג טרָאד רעבירעד ןיב  INרעייגניירא רעטּפָא . 

 -וצ-קיטיירפ יד PN ןעמוקוצניירַא ביל ןעוועג טרָאד רימ זיא רקיע רעד

 סָאװ ,טייל עגנוי יד ,רעכיב ערעייז ןעלסקעוו ןעמוקעג ןענעז'ס תעשב ןסטכַאנ

 ."ןעגנוי-תודחַא, ןענעז PT IN ,טָאטש רעד PN טדערעג ייז PIN ONT ןעמ

 טרָאד ןוא ,לָאמ ןטשרע םוצ טרעהעג טרָאד ךיא בָאה רעטרעוו ענדָאמ ךס ַא

PIX PN ANAטרעהעג  OSןטשרע  ONT ONDםזילַאיצֶאס, טרָאװ "... 

 ַא ךיז קידנבעגּפָא טלייצרעד טשינ םענייק ןכוזַאב עניימ ןופ בָאה ךיא

 ַא ,ןגיוצעג PAN ךימ טָאה'ס WAX .ךַאז ענעטָאברַאפ ַא סעפע וט PN זַא ,ןובשח

 לָאמַא ONT TIN ,ןלעטשוצנגעקַא ריא ךיז חוכב ןעוועג טשינ PA PN ONT ,טפארק

 DN רעשימייה POX .ןרָאװעג ,רַאקעטָאילביב-רעדניבנייא םענופ בוטש יד רימ זיא

PRבָאה  PW PTןסײרּפָא טנעקעג טשינ רעמ ריא ןופ , 

 טכָאקרַאפ קרַאטש ןעוועג ,ךעלכיב יד PN PI ךיא IN TANT וצ קירעביא

TINטשינ  ONTקידנענעייל ייז ןרָאװעג . PNטנעיילעג טַאהעג ןיוש טלָאמעד בָאה  

 ."עלעסַאי, PT רעביא ןרערט עסייה ןסָאגרַאפ PR "עלעשרעה, סנָאזעניד

ANT PXרעד ראפ ןטלַאהַאב ךיז  TONטימ  YIןעוועג טלָאוו'ס) .ןרערט  

 ONT ןסעגעגּפָא גנַאל INI רימ ANT ךיא WAS (רוחב-הווצמדרב א INP שירַאנ וצ

 ,םותי ַא ,ךיא יו טקנופ ,ןעוועג זיא ONT ,ןעלעסָאי ןעמערָא םעד בילוצ ץרַאה

 TID ,ךיא בָאה רַאפרעד .םיא ןופ הכרעמ ערעסעב NX טַאהעג טָאה PR שטָאכ

 רָאנ רימ לָאז רע TX ,רעדניבנייא םעד דניירפ ןיימ ןופ טגנַאלרַאפ ,ןָא טלָאמעד

 ןעמ TX ,טסווועג טשינ טלָאמעד INI ANT ךיא) ...ףוס ןטוג א טימ ךעלכיב ןבעג

 .("דנעדיפעה, : TANT ףרַאד

 -רעש עטרילָאק יד טימ ךעלכיב עניילק יד טַאהעג ךיא בָאה ןטסביל םוצ

 ,ןבעגוצ NT רימָאל ןוא .קיד ריאמ קיזייא PD שטָאכ רעדָא Daw ןופ ךעלטעלב

PR INרָאנ ,ןענעייל ןזיולב ןטימ טנגינגַאב טשינ ךיז בָאה  PORוצ ןביוהעגנָא  
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 רעביא, ןעוועג PA PN ןעמעוו טימ ,ךעלגניי ףיוא ןליווקסאפ עטמַארגעג ןביירש

 ,"טנַאה רעד

 ONT ,גרעבנעוועל רבח ןיימ ףיוא "דיל, א טסַאפרַאפ ,לשמל PN ANT“ ױזַא

 ענייא עכלעוו ןופ ,סעפָארטס עקידהרוש-ייווצ PD ןענַאטשַאב זיא דיל-ןליווקסַאּפ

 : ןורכז ןיא ןבילבעג ,טנייה זיב רימ זיא

 ,ּפָאק ַא ןענרעל םוצ ןבָאה רע לָאז יווש

Wh,ףאפ ןשיסור ןטימ זיוה ןייא ןיא טניווו רע  |* 

 -נייא םייב ןכוזַאב עניימ ןגעוו טּפַאנשרעד ןבָאה סעפע ןיוש זומ יבר רעד

 רע טמענ ,טייהרעטכירעג-טשינ ןצנַאג ןיא ןוא קידנכַאמ ןסיוו טשינ ךיז .רעדניב

 רעד IND POON רדח PN רימ גנערב PX סָאוו ,רעכיב לקעפ םעד ןיא ןרעטשינ ךיז

 דָארג ANT PN ON ,לכיב-השעמ א טרָאד טניפעג רע ןוא ,עיצקעל רעשיסור

 : לטיט ןטימ ,ןענעייל ןיא ןטלַאהעג

 * ..גרָאב VIR הלכ ַא;

TINזיא רעמָאט  ONTןגעלעג לטעלב ןטשרע ןכָאנ דלַאב זיא ,קינייוו ןעוועג  

 ...גרעבנעוועל רבח PM "טעמדיוועג, טַאהעג INA PR סָאװ ,ריש ןיימ

 PT DVN ,עיזַאטנַאפ זיא טשינ ליפיוו INI טגָאמרַאפ ONT ,רענעייל רעד

 .ןָאטעגּפָא PT ONT ךָאנרעד OND ןלָאמּפָא ןענעק טכייל

 טזומעג PON יבר רעד ONT ,ןעיירשעג TIN ןשינעכָאק YON ךָאנ רעבָא

 ריא PIN ןענעק לָאז ןעמ IN ,שיראהעגמוא IX זיא ער-השעמ יד IN ,ןעזנייא

 ןרָאװעג זיא'ס ONT .טימרעד טקידנעעג PT טָאה'ס PX .קירעהעג יוו ןריגַאער

 .הבישי רעד PR ןרָאפקעװַא ןיימ טלייאעגוצ

 א DOW ןיא זדנוא ייב טריפעגכרודַא טָאה יבר רעד יוו םעד INI ןוא

 טרָאד DONT רע ONT ."רעכיב-תונז; YOR טריקסיפנָאק ןוא עיזיווער עכעלטנירג

 INT ךיא ווו שרדמה-תיב רעװָאינוא PX ןענרעל ןרָאפעגקעװַא PNR ןיב ,,ןענופעג

 טרעהעג OND ןטשרע OW AXA ךיא ּווו ןוא "געט, TOY ןופ םעט םעד טליפרעד דלַאב

 ."רענינק; רָאנ ,ןעמָאנ םייב טשינ ךימ טפור ןעמ יוו

 ,טלָאצַאב ןעמענ טרָאטעג טשינ ןענרעל IND ןעמ טָאה ,ןדיי ייב IN ,טנַאקַאב זיאס 41
 .ןעיצרעד ראפ רכש ןעמוקַאב זיולב ONT ONT דמלמ רעד ןוא

 ,ןשטנעמ YON יװ ןבראטש MT ןוא ןשטנעמ עלא יװ ןעקנירט PIN TOY יז 2
 ,ןטָארבעג ךיז טָאה IV AN ןוויוא ןופ ןייטש א טרירעגנָא טָאה חספ ןברק רעד ןעװ 3
 .רדח רעטרימרָאפער א 4
 (יקסנארוואקס רעדָא) גרעבנירג 5
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 אנראפ .ל .י
 (םילשורי)

 יקציבזיא לארשי 'ר
WT)דמלמ רעקעיבַאב , ") 

 -עגסיוא ןוא ןינָאק PP קַאיבַאב ןופ ןעמוקעג ,ָאנלָאּפמָאס ןופ טמַאטש

 .עקירעמַא PP -- טרָאד TD ןוא ,1902 רָאי ןיא ןָאדנָאל PP CONT TD טרעדנַאוו

 ןטילעג קידנעטש ,פיט רעקידריווקרעמ א ןעוועג זיא יקציבזיא לארשי 'ר

 רעסיורג א ןעוועג זיא רע .טלעוו עבלאה א טזייראב ןוא "טסולרעדנַאוו, ןופ

 ענייש טימ לופ ןעוועג זיא שיאערבעה ןייז .פיט ןשיליכשמ ןטלַא םענופ רעערבעה

 ןוא עשינבר ןופ ךוב א ,"בל יחמשמ םירמאמ , WO ַא ןופ רבחמ רעד זיא רע .תוצילמ

 .ח"סרת רָאי PR (דנאלגנע) ,דיל PR ןענישרעד זיא סָאװ ,ןטָאדקענַא עשידמול

 סיורג טגיילעג טָאה ,ןפורעג םיא טָאה ןעמ יוו ,רעקַאיבַאב לארשי 'ר
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TN ךעלטייד ןוא רָאלק ןעוועג זיא טפירשטנַאה ןייז .עיפַארגילַאק ףיוא, DON 

 רעדָא ףלַא ןא ןביירש טזומעג ןבָאה םידימלת ענייז .לרעפ ַא יו תוא סעדעי

 רדח א טריפעג טָאה רע .טקעפרעּפ ןעמוקעגסיורַא זיא סע זיב ,לָאמ 500 תיב

 .קרַאמרעּפעט ןפיוא ןיקסלַאװָאק ןופ ףיוה ןסיורג ןיא

 ,הפוקת רענעי ןופ םיליכשמ ערעדנַא ןוא ג"לי MD רערערַאפ רעסיורג ַא

 רעד ןופ הלכשה רעשטייד רעד וצ גנוגיינ עסיורג א טַאהעג PIX רע טָאה

 ץָארט .רוטארעטיל רעשטייד רעד ןיא טנװַאהַאב ןעוועג זיא ןוא טייצ-ןאזלעדנעמ

 יסױרַא טשינ TN םורפ רעייז ןעוועג רע זיא ,הלכשה רעד וצ ןעגנוגיינ ענייז

 .דוי לש וצוקכ ךורע ןחלוש ןופ ןעגנַאגעג

porןופ רערעל א ןוא עקירעמַא ןיא רעטרעלעג א זיא טיבזענ יאול ןוז  

 טכעלטנפערַאפ ONT רע .טעטיסרווינוא רענַאקירעמַא IX PR ןכארפש עדמערפ

 .סעמעט עשידיי רעביא שילגנע pr קרעוו עכעלטע

 SN PN ןסינב ו"כ ,עקירעמַא ,טיורטעד PR ןברָאטשעג זיא לארשי 'ר

 .(1927) ז"פרת

 : רפס םיקציבשזיא לארשי 'ר ןופ ןגוצפיוא עקינייא

 "בל יחשמ םירמאמ

 ותריטפ ינפל .ןיימד טרופקנארפמ ל"ז שיבא 'ר ןואגה :א"י :'א קרפ

 'ר ןואגה תא ומוקמ תא אלמל םהל וחקי ותריטפ ירחא יכ ריעה ישאר לע רמא

 םיסנרפה ועסיו ולבא ימי ירחא יהיו .(רזוע ןבא לעב) בוטנמילקמ רזוע

 שיא ןיאו םיחותפ תיבה תותלד הנהו ברה תיב לא םאובב יהיו ...בוטנמילקל

 ודיגיו ,הילא דמוע ברהו ..זע תבלוח תינברה תא ואריו רצחה לא וכליו .הארנ

 רסחי המ יכ ,ימוקמ תא בוזעל לכוא אל :רמאיו ברח ןאמיו ...םאוב רבד תא ול

 יכ ,םיזע ony יל ויה ולו ,היוצמ יתסנרפ תאזה זעה ןמ יכ וארת אלה ?הפ יל

 םהילא רבד תאזכ .בוט אל ז"הועמ הברה תונהיל ךא .חווירב הסנרפ יל היה התע

 דקפי יכ ךפהה ונרודב (אוש ךא) וישכעו .םנוצר אלמל ןפוא םושב ץפח אלו

 יבצ 'ר ןואגהו .איהה תונברה תא גישהל ביבסמ םיבר ורהנו ,בר הזיא םוקמ

 הלועה , (תוירוה ימלשורי) דומלתה רמאמ תא םהילע ץילמה ןינוקמ ךאברעיוא

 ,"ויתונוע לכ ול םילחומ, עורזב תונברה תחקל ומצעמ הלועש שוריפ "הלודגל

 ,ריעב הטטקו ביר ז"יע בבוסיש עודיכ דובכ תחת ןולו ול חקול אמתסמ יכ

 .ויתונוע ול םילחומ ולש ןויזבה תביסבו

 ד"בא הרותה ירבד 'ס רבחמ ל"צז ךאברעיוא יבצ 'ר לודגה ןואגה :ה"מ

 שורדיו והרקבל אפורה תא וילא וארק ,הב תמ רשא וילח תא הלח רשאכ ,ןינוקד

 רמא המ :רומאל וינפל םידמועה תא ןואגה לאשיו .ונושל תא ול תוארהל ונממ
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 הלודג החנא PRAT חנאיו .היקנ הניא וניבר ןושלכ רמא אפורה :ורמאיו ? אפורה

 ? היקנ ןושל ול שי ,רמול לכוי רשא שיאה הז ימ :רמאיו

 לע ming ךרד לע רמא ןינוקמ עבאר הדוהי באז ה"והמ גלפומה ברה : ג"פ

 םיאצוי רשעתהל ןיסנכנה תומהבה ךרד יכ (יתקחב) "שדק היהי ירישעה, ארקמה

 םע ןכ ,ןמיסל טבשב התוא הכמ היה ירישעל עיגמשכו ,תחא תחא ןטק חתפ ךרד

 תומואה לש עשרה טבש ,טבשה תחת ורבעי שודק יוג םתמהב לארשי ינב

 לע הדגאב ל"זח ורמאש ומכ ,שודק יתיה ןעי ,רמואה יהו ,דימת ותוא ןיטבוחש

 ,לארשי יעשופ ויהש י"פעא 'וכו ךידיסח רשב ,ךידבע תלבנ תא ונתנ :ארקמה

 .(םש י"שר ןייע) ךידיסחו ךידבע םיארקנ םיביואה ידיב וגרהנש ןויכ

 ןייטשנעטכיל םייל הדוהי 'ר

 ליפ ןבירשעגנָא ONT ,רעערבעה רערַאברעדנּוװ א ,ןינָאק PR דמלמ א

 ,רעטַארעטיל עשיערבעה ענרעדַאמ PR עטלַא עצנַאג יד ךעלטנירג טנעקעג ,םיריש

 רעד TSI ןָאדנַאל PR ןעמוקעג זיא רע הפוקת-הלכשה רעד ןופ יד טרפב ןוא

 .רָאי 82 ןופ רעטלע PR ןברָאטשעג ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 גוצרעפאוו םייח

 -רעדנווו א טַאהעג רע טָאה דניק סלַא .1822 רָאי PK PINE ןיא ןריובעג

 טניווועג רעטעפש ,ןינָאק PN ןזח סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא ןוא עמיטש ערַאב

 -ןָאטסלַאד רעקיטרָאד רעד PR רעקידערפ ןוא ןזח ןעוועג ,םעדכָאנ .ןָאדנָאל ןיא

 ךארפש רעשילגנע רעד ןיא רושָארב ַא 1913 PR ןבעגעגסיורַא ךיוא טָאה רע .ליש

 72 סקָאדָאטרָא IX PN ןיב סָאװ ראפ
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 שטיװָארעזַא עלהנמ 'ר
 (דמלמ רעלַאווק רעד)

 רדח רעטשרע ןיימ

 עלַא PN טנעז ּוװ ?ךעלרעדניק עשידיי ןביירשאב ךייא ןָאק רעוו

 ? ןדניוושרַאפ

 רעד ןופ .רדח ןיא טקישעג ךימ ןעמ טָאה לגניי קירָאי 5 א סלַא

 ןפָאלעג PN Pa רעטעמָאליק 2 א ךרעב ,ןיירַא טָאטש PN טָאטשרָאּפ רעטייוו

 תויתוא עטשרע יד טנרעלעג ךעלעגניי ךָאנ טימ טרָאד ןוא גָאט א לָאמ ייווצ

 טשינ זייוולייט ,לרדיס ןיא ןענוואד רעטעפש .רעטרעוו ןיא ןעוועג רבחמ ייז ןוא

 TO טָאה רעמוז .שמוח טנרעלעג ןיוש רעטעפש .טלַאהניא םעד ןענַאטשרַאּפ

 ?רעלַאװק רעד, שטיווָארעזַא על'הנמ 'ר דמלמ רעד

 יד ףיוא ןוא ףיוה םניא ןסיורד ןיא ךיז טוט סע סָאװ טריסערעטניא רעמ

 ןבָאה לֶאמנייא טשינ .רענטרעג עקידתינכש יד PN ןסביוא ערעיוז יד ;סעקנָאל

 עמענעגנַאמוא ןעוועג OVA ןטָארד עקידעכעטש יד ייב ןזיוה ענעסירעגניירַא יד

 .ןצנעווקעסנָאק

 ןופ ףרָאט ןגָארטּפָארַא ןיבר םעד ןפלָאהעג רעדיוו רימ ןבָאה תוכוס ךָאנ

 .רעטניוו ןראפ לּפָאטרַאק ךיוא יוו ,רענעגעוו יד

 בגא זיא רעכלעוו ,ןיבר םייב גיוא טוג א טַאהעג קידנעטש בָאה ךיא

 ."דמלמ רעלָאװק רעד, על'הנמ בר -- עדייז ןיימ ןעוועג
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 םידימלת יד טימ זיא יבר רעד .טנרעלעג טשינ רימ ןבָאה רמועב ג"ל

 .רדח ןופ טייו טשינ ןעוועג זיא ON PON קרַאּפ PNR ןריצַאּפש ןעגנַאגעג

 ,טקעמשעג ױזַא ןבָאה סענסָאס יד ,ץייר ןלעיצעפס א טַאהעג טָאה POND רעד

 דימלת רעדעי .ןעגנורּפשעג ןוא טעוועקירבעג לדלעוו PR רימ ןבָאה טרָאד

 יא טרַאה א ,רעטופ טימ ךעלצעלפ עקסירג ייווצ ןעמונעגטימ לקעז ַא PR טָאה

 .ייט שאלפ ַא ןוא

 לגניי ןייק זַא ,גרָאז ןייז ןענעייל טנָאקעג וטסָאה ןגיוא סניבר םעד ןיא

 .ןעפעשט טשינ זדנוא ןלָאז םיצקש זַא ךיוא ןוא ,ןעמוקקעווא טשינ הלילח םיא לָאז

 ,לקער םוצ טלפענקעגוצ ,לרעטמַאל א זיא געט עצרוק עקידרעטניוו ןיא

 סָאװ ,רעטיילגאב רעקיצנייא רעד ןעוועג ,לטכיל קידנענערב א קינייוועניא

 טפרַאדעג טָאה ןעמ TN .טנווָא PR קירוצ PW געוו םעד ןטכיולַאב ךאווש טָאה

 תוחור עטכעלש px ערעטצניפ vox יד ןבָאה ,ןקירב עגנַאל ייווצ יד ןייגכרודאא

 עלַא טימ .קירב רעד ןופ ןּפעלשּפָארַא טלָאװעג ןוא ןזאלבעג ,טעוועטאטשעג

 לטכיל סָאד סָאוו בילוצ ,קירב יד ןפָאלעגכרודַא ןעמ זיא םעטָא ןא ,תוחוכ

 .ןשָאלרַאפ PT“ טָאה

 ענעריורפעג טימ ,םייהַא ןעמוקעגנָא ,רעטצניפ רעד ןיא ,ןעמ זיא ךָאנרעד

 SND“ ןסַאג יד PR ּפמעליטפַאנ יד רעטעפש טָאה'מ ןעוו .רעגניפ TN זָאנ

 רעד זיא טלָאמעד .רעמענעגנָא ןעוועג ןיוש זיא ,עשירטקעלע ףיוא טלסקעוו

 ןזעוועג ןקָאטשניר VON ןענעז םייה רעד וצ זיב .ןגינעגרַאכ א ןרָאװעג רעטניוו

 ךיש יד גנַאל יוו ,ןשטילג טנָאקעג PT DNA ןעמ ןוא ,זייא wan ,ןריורפרַאּפ

 .ןטלַאהעגסיוא ןבָאה

 טקידנעראפ ןקעטש א טימ ,סנטילש עניילק ףיוא ךיז ןטילש סָאד ךיוא

vowיד ןשיווצ קידנטלַאה ,רימ ןבָאה ,ףוס םוצ קָאוושט א  ODןפיוא טפיטשעג  
 .סיורָאּפ ןפַאלעג זיא לדנטילש ONT ןוא זייא

 רעד -- זעב רעקידנקעמש רעד .רעמוז ןעוועג ןיוש זיא שרעדנַא ץנַאג

 רעדעס יד .ָאנשזעשזב ןוא ווּוקליוו ,ָאטסַאימ-ערצטס PN ןעוועג זיא זעב רעטסנעש

 ,רעדניק רימ ןגעלפ ,גָאט ןדעי טעמכ .שינעטערעג טוג א WW ןגָאז ןוא ןעילב

 זיא'ס ןעוו .ןטכורפ יד טימ טלַאה'ס יוו ןעז ,רעדעס יד PX ןענעבנגניירַא ךיז

 ...ןעוועג קדקדמ טשינ ךיוא ןעמ טָאה ,טרַאה לסיב א וליפַא ןעוועג

 געט עצנַאג ןגיל ONT ןעוועג טייצ-רעמוז זיא ןגינעגרַאפ רעדנוזַאב א

 טכַאמעג ,םעלַאב א טימ לָאבסופ סעוורַאב ןליפש ןוא ענאלב רעשידיי רעד ףיוא

 יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז ענאלב עשידיי יד PIN .סעטאמש רעדָא סעקיירק ןופ

 — ענאלב רעשיליופ רעד ףיוא רעדיוו ."ןושמש , רעטעּפש ,"יבכמ,, TD ןעגנוביא

 -נאמ עשירעטילימ) ".פ.5 18. רעד רעטעפש TN ,"ַאטרַאװ, :ןפורג עשיליופ

 .(טפַאש
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 רעד PD ןײגסױרַא םייב לייוו ,ךריק רעד ןבענ ןייגכרודַא .קידנלעוו טשינ

 ןבָאה ,ךעלגניי עשידיי ייב ךעלעטיה יד ןסירעגּפָארַא םיצקש יד ןבָאה הליפת

 .ענאלב יד TNT קידנעייג ,טפלעה ףיוא געוו םעד טצריקרַאפ רימ

 ןענַאפ יד פעק יד ףיוא ןגַארטמייהַא ךעלגניי יד ןגעלפ קיטימכָאנ קיטיירפ

 .ךעלעזערב ערעבערג יד טפיצעג ייבָאד ןוא יירעקעב סיקסילַאק ןופ סנעכיק טימ

 ןזיולב ןיא רעמוז ;לּפַאק OMA א ּפָאק ןפיוא ,דרָאב רעיורג רעגנאל ַא טימ

 ןגָאלשעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .ןטק-תילט JONI ַא טימ ןגיוצעגרעביא ,דמעה

 -רעביא Oxo רעקילדנעצ ןוא ,דלודעג ךעלנייוועגרעסיוא IN טַאהעג ,רעדניק יד

 זיולב .טגָאזעגסױרַא קיטכיר סע טָאה דימלת רעד זיב ,טרָאװ עבלעז ONT טרזחעג

 ONT רעטכער רעד טימ קידנריפ ,עציילפ ןיא טנַאה רעקניל רעד טימ טפוטשעג

 טגָאזעג קיטכיר ONT סע רעוו ."ןעמַאזוצ , ..."סיוא ,ANT : רפס ןפיוא לצלעהיטייט

 ליפש עטסבילַאב ONT .ןליפש Pr ףיוה PR ןײגסױרַא טנָאקעג טָאה ,קוספ םעד

 ."ץכעלעבייהפיוא , ןעוועג זיא

 עטשרע יד ןלעטשנעמַאזוצ ,תיב-ףלא ,טנרעלעג pr ךיא בָאה אד

 שמוח ןענרעל םייב .י"שר ןוא שמוח וצ ןעגנַאגעגרעביא ךיוא ןוא ,רעטרעוו

 לייט א PR PI ONT IN ,טליפעג ןוא טסּוװרעד סעיינ סעפע ךיז PR בָאה

 PN PI ןטסייממא רעבָא .עטכישעג עסיורג א טַאהעג ONT סָאוו POND םעד ןופ

 טָאה גנילצולפ .טיוט ס'לחר וצ ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו טרירעג ןרָאװעג

 ,ןוגנ םעיינ א IW ןעגנַאגעגרעביא PR עמיטש ענָאטָאנָאמ TT ןטיבעג יבר רעד

 םרע JID PP ןעמוקעגנָא זיא בקעי TN .ןסעגראפ טשינ טנייה זיב ןעק PX סָאװ

 טריפעגרעביא יז טָאה רע .לחר בייוו ןייז ןברָאטשעג םיא ייב גנילצולפ זיא

 (ONT ,געוויטפיוה ןפיוא WP ַא טיובעגסיוא טרָאד PR תרפא PP םחל-תיב ןופ

 ,לארשי ינב רעדניק יד ףיוא לחר עמַאמ יד טרַאװ טרָאד ןופ .טנייה זיב טייטש

 ..סטכעלש ןייק ןעשעג טשינ ייז לָאז סע

JD PXעיזאטנַאפ  PR INTטלעטשעגרָאפ ןיוש רימ  ONTלחר רבק , 

 זיא ןיילא סאד ןעעז .לדליב א ףיוא ןעזעג ןרָאי ערעטעפש INN ךיא סָאװ

ONDא ןעוועג רימ  pr SOxןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .ןבעל , TO PR INןייז  

 PO ONT רע IN ,טסּוװעג טשינ רעכיז טָאה עדייז ןיימ .לארשייץרא ןיא

 טשינ ור ןייק רימ טָאה סָאד .טסינויצ א רַאפ טכַאמעג טנעמָאמ םעד ןיא

 ןעוו .ןטנַאירַאװ ענעדישרַאפ PNR "לחר רבק, ONT טנכייצעג בָאה PN ,ןבעגעג

 ןסעגרַאפ טשינ לֶאמנייק PR ANA ,רוחב רענעסקַאוורעד א ןזעוועג ןיוש PI ךיא

 ,טפאזעגנייא רימ PR ANA ךיא ןכלעוו ,ןוגינ ןליטש םעד ןוא וויטָאמ םעד

 .הל'הנמ 'ר ןדייז ןיימ ייב שמוח קידנענרעל

 רעטשרע ןיימ זיא ,י"א ןייק ןעוועג הלוע רָאי 1934 ןיא ןיב ךיא ןעוו
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 טנָאקעג טלָאמעד ךאנ טָאה'מ ןכלעוו וצ ,לחר רבק םוצ ןעוועג גולפסיוא-ךוזאב

 .ןעמוקוצ

 .שרעה השמ ?קינייא ןייז

 עליבר עניילק סָאד --- רעציירק םייח 'ר

 םוצ ןזעוועג זיא עלעגניי ןקירעי 5--4 םעניילק ןופ געוו רעטשרע רעד

 טנרעלעג טָאה ךעלדיימ טימ .תיב-ףלַא טנרעלעג רע טָאה אד .עיכיבר םעניילק

 ,ןיציבר יד

 טימ טנרעלעג (טלענקעג) ןוא יבר רעד ןסעזעג זיא לשיט ןייא ייב

 יד ןעמוקעג זיא העש רעבלַאה א ךָאנ ןוא "תיב-ףלא, םעד רעדניק עכעלטע

 תיוא טליפשעג ןיוש ךיז טָאה עטשרע יד PNR ,עפורג עטייווצ א ףיוא עייר

 ןטייווצ םייב .(רעטניוו (PR עלעקניוו א PR IWAN (רעמוז (PR סַאג רעד
 .תיב-ףלא ךעלדיימ טימ טנרעלעג ןיציבר יד טָאה לשיט

 רעביוז ,לדרעב ןיילק א טימ רעראד ַא ,רעקירעדינ א ,רעציירק םייח יבר

 לָאמ ןייק זיא רע .ןליוז ענרעצלָאה טימ ךיש ןוא לטנַאמ ןגנַאל ַא ןיא ןָאטעגנָא

 ,עלעגניי ONT טרעהרַאפ טָאה רע qn ,יפָאלעג רָאנ ,םאזגנאל ןעגנַאגעג טשינ

 רעדָא טוג גונעג טשינ טָאה דניק סָאד ןעוו ,גנוגערפיוא ןופ טרעטיצעג רע טָאה

 טרעה יבר רעד ,רעכעה, :ןעיירש רע טגעלפ ,תיב-ףלַא םעד טנעיילעג לענש

 "| טשינ

 ןעיצ ןוא לצלעהטייט סָאד ןסייב רע טגעלפ גנוגערפיוא ןופ קידנרעטיצ

 .עלעבמָאג םייב ןבייהפיוא רעדָא רעיוא םייב

 לקיטש ַא ןבָאה ,הסנרפ רעד וצ בָאגוצ ץלַא ,רע טגעלפ ןרָאי עטצעל יד

 ONT ױזַא .רעדניק יד ןרעש טווורפעג ךיוא ONT ןוא רעדניק יד AND טעפוב

 רעבירַא ןופ ךשמ ןיא ,םידימלת ענייז ןופ רעדניק ןוא ,ךעלרעדניק טנרעלעג רע

 .המחלמ"טלעוו רעטייווצ רעד וצ זיב ,רָאא 0

 רמלמ "רערבָאד} רעד ,סקורב לארשי 'ר

 קידנענעק ,הליבר םעניילק םייב םינמז ייווצ IWIN ןמז א ןענרעלּפָא ןכָאנ

 -יקדרד ַא וצ לגניי ONT ןריפרעביא ןעמ טגעלפ ,רודיס pe ירבע ןענעייל ןיוש

 רעד ןעוועג זיא ,עליבר םעניילק םוצ ץַאזנגעק ןיא פיט רערעדנַא רָאג א ,דמלמ

WIA,דמלמ ". 

 טשינ לָאמ ןייק ,רעקיור א ,דרָאב רעסייוו רעגנאל ַא טימ ,רעכיוה א

 טנרעלעג ןעמ טָאה םיא ייב .(רעטלע ןכיוה ןבילוצ רשפא) ,םידימלת יד ןגָאלשעג
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 יד ןרזח ,ןוגינ א טימ ןעמַאזוצ TN שיט ?JAIN א םורַא ךעלרעדניק ץוט ַא ,שמוח

 TRY רעד ןופ השרפ

 דוצ ןעגנַאגעגמורַא PX רקובה תרומשאב גָאט ןדעי ןענאטשעגפיוא זיא

 .עקיטפרעדאבטיונ ראפ טלעג ןעלמַאז גרעבנעטסעפ דבוע 'ר טימ ןעמַאז

 "רערעל עיכמייח, טרענייטש םייח 'ר

 טימ קידנענרעל ,ןברָאװרעד םייח 'ר ךיז טָאה "רערעל, ןעמָאנ םעד

 .שטייד ןוא שיליופ ,שידיי ןביירש ןוא ןענעייל ענעסקַאוורעד ןוא רעדניק

 ןענעק לָאז דניק רעייז ms ,ןעוועג זיא ןרעטלע יד ןופ ליציטפיוה רעד

 טרָאד ,"סרעלעטשנווירב, יד ןופ טנרעלעג טָאה ןעמ סָאװ AMID ַא ןביירש

 -סטפעשעג ,הלכ ןייז וצ ןתח א ןופ PI TIX ,ןרעטסומ עקיטרַאפ ןעוועג ןענעז

 טימ טנרעלעג ךיוא טָאה םייח 'ר ,ךַארּפש-הצילמ ןיא ץלַא -- .לג ,ד .א ווירב

 .ירבע ןיא תיב-ףלא רעדניק

 ךיא ןעוו ,דמלמ ַא יוו ,רערעל א ןופ רעמ ןעוועג זיא ןענרעל טרַא ןייז

 טנרעלעג .ןַאמ רעטלַא ןַא ןעוועג ןיוש רע זיא 1910 ןיא טנרעלעג םיא ייב בָאה

 .רערעל השעמ -- "קישטנַאק, XW ,קיור

 סוטַאעב והילא בר

 ןופ (רָאי DNA ַא -- "ןמז, א) "םינמז, יירד-ייווצ א ןענרעל ןכָאנ

nopתוכוס זיב , PXךיא ןיב ,שמוח דמלמ-יקדרד םייב -- חספ זיב תוכוס ןופ  

 ?JIN רעקיצרעפ יד PR Wo א .סוטַאעב והילא יבר םוצ ןענרעל ןעגנַאגעגרעביא

 .רָאה עיורג טימ ןטכָאלפעגכרודַא ,דרָאב רעצרַאװש ,רענייש א טימ רעכיוה

 ןיא .טכיוועגכיילג ןופ ןריפסיורא טזָאלעג pr טכייל טשינ ,רעטשרעהַאב

 ןענעז ,לבעמ רעדנַא םוש ןָא ,שיט ןגנַאל א םורַא ,רעמיצ ןקיטכיל ןסיורג

 רעד .ך"נת PR שמוח טנרעלעג ןוא ךעלגניי po ייוצ ןסעזעג רימ

 CNM "עובשה, תשרפ יד בײהנָא ןראפ .רענרעדָאמ רעמ א -- ןענרעל ןופ ןפוא

 .טלַאהניא ריא ןרעלקרעד וצ ידכ ,גָאט ןבלאה א קיטנוז טעמדיוועג רע

 זפיוקראפ רעדירב יד WN -- "בשיו, השרפ יד ןעוועג זיא סע Iwi -- לעיצעפס

 עמַאמ יד ױזַא יוו ןפסוי טלייצרעד בקעי ןעוו -- "יחיו, השרפ יד רעדָא ,ןפסוי

 .ןברָאטשעג זיא לחר

 .טרָא םוצ טדימשעגוצ יוו ןסעזעג ןענעז ,רעדניק עקירעי 10--9 יד ,רימ

 ןערב א ראפ ONT טימ .טרָאװ סעדעי ןעגנילשעג ןוא ,דילג ןייק טימ געווַאב ןייק

 .שינעעשעג רעדעי ןופ ןיז םעד טריטנעמָאק ,זדנוא טימ קידנענרעל ,רע טָאה

24 

% 

% 
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 לקשטיר ןימינב יר

 (עקשטיר "רעלעג, רעד)

 ענעטירשעגרַאפ עריא טימ ןעוועג טנַאקַאב PX סָאװ ,לטעטש רעזדנוא ךיוא

 .העפשה עסיורג א טַאהעג םידמלמ יד ךיוא ןבָאה ,טנגוי רעטנעגילעטניא ןוא ןדיי

 טייהדניק עטשרע רעייז ןבָאה רעדניק עשידיי ןופ לייט רעטסערג רעד

 ,רדח רעד זיא טנגוי רענינָאק רעד ןופ לייט ןסיורג ַא ייב .םירדח ןיא טכארבראפ

TIXןעוועג ,הבישי יד -- רעטעפש  ONTעקיצנייא  IND DONרעטשרע רעייז  

 .גנולקיווטנַא רעקיטסייג

 ןימינב 'ר ןעוועג זיא ןינָאק ןיא םידמלמ ןפיט עטנאסערעטניא יד PD רענייא

 עקשטיר ןימינב 'ר

 רעד PR ,1869 רָאי ןיא (ליוק) ָאלָאק ןיא ןריובעג זיא ןימינב 'ר .ל"ז עקשטיר

 ףלָאװ 'ר טימ טאהעג הנותח טרָאד ןוא שרדמה-תיב רענילַאג px טנרעלעג טנגוי

 -רעביא PT החפשמ PT טימ רע טָאה 1905 רָאי PR .רעטכָאט (טסָארּפ) סטחוש

 ךָאנ ןוא ל"ז עקשטיר דוד 'ר רעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ןינָאק PP ןגיוצעג

 .דנאלסיוא PP רעייא ןוא רעטופ טריטרָאּפסקע ,םיפתוש

 טַאהעג טשינ רחסמ PR TOP VD עסיורג PP רע טָאה ,סיוא טזייוו'ס יו

TNןלייצרעד וצ יאדכ זיא סע .תופתוש םעד ןזָאלרַאפ טזומעג  Iןטנַאסערעטניא  

 זיא ןימינב 'ר -- .רחסמ םעד ןזָאלרַאפ PT I ןעוועג םרוג טָאה ONT ,דָאזיּפע

 טימ טרָאד ךיז ןפערט וצ ידכ ,ןזיופ ןייק ךעלטפעשעג ןרָאװעג טקישעג OND א
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 גוצנַא ןצרוק ַא ןָאטנָא ךיז טזומעג רע טָאה םעד בילוצ .טייל-סטפעשעג עשטייד

 (לטיה ןשידיי םעד טימ גוצנַא ןגנַאל ןשידיי ןייז טָאטשנַא) שוילעפאק & טימ

 ,טלייצרעד רעטעפש טָאה POR רע יוו .דרָאב ןייז ןצריקּפָא לסיב ַא ךיוא יוו

 DN טקוקעגניירַא קילעפוצ רע ONT ,ןזיופ PR ONTOS WV רעד ףיוא קידנעייג זַא

xךיז ןוא לגיפש  oxטגערפעג ןוא טנעקרעד טשינ  Prדחפ טימ : PL,ךיא  

 DIN INT עז PR ?עקשטיר ןימינב טשינ PR PI IWIN ,עקשטיר ןימינב אי

 ,םיפתוש ענייז ראפ טרעלקרעד רע טָאה ,ןעמוקעגמייהַא זיא רע ןעוו ןוא .יוג א יוו

IXטזָאלרַאפ רע  ONTטפעשעג . 

 רָאי ןיא) ךיז רע טָאה ,םכח-דימלת ַא דיי א ןעוועג זיא ןימינב 'ר תויה

 .תודמלמ וצ ןעמונעג (0

 ןייז ןוא ל"ז עקשטיר ןימינב יבר ןיימ ןביירשאב IS ןעימַאב Pr לעוו ךיא

 DON ןעמ טָאה ןפורעג .1920721 ?JOR יד PR ןעזעג ONT בָאה PR יוו ױזַא ,רדח

 רַאי 14 זיב 10 ןופ רעטלע PR ןעוועג ןענעז םידימלת ענייז ,"דמלמ-ארמג, רעד

TXןעמייה עשידגנתמ ןוא עשידיסח ןופ ןעמוקעג . PONיילק א ןעוועג רע זיא - 

 .רַאה עיורג טימ טצירפשעגכרוד ,דרָאב רעלעג ַא טימ דיי רעקניראד TN רעקנינ

 רעד .ןגיוא עקידנקילב-טוג ,עיולב ייווצ טימ ןעוועג טצעזַאב זיא םינפ סַאלב ןייז

 ONT JIN ,סיפ YON ייווצ ףיוא ןענַאטשעג זיא ןימינב 'ר ןופ רעפרעק רעניילק

 זבָאה ןטסירק ליפ ןוא ,ןייג םייב טלקַאוועג PT טָאה רע IN ,ןעוועג םרוג ON טָאה

 TN ,ןייז ONT INP יוו ןענַאטשרַאפ טשינ TANT ןוא רוכיש א טייג'ס זַא טניימעג

 .סַאג ןיא רערוכיש ַא םורַא טייג TWIN טימ דיי רערעטלע ןַא

 Soy ,טונימ ןייא ףיוא רָאנ רעבָא ,ןזגר א דיי א ןעוועג זיא ןימינב 'ר

 לכיימש א ןזיוואב PT ONT דלַאב ןוא ,טײקיצרַאהטוג ןייז ןעוועג רבוג טָאה דלַאב

 .םינפ PT ףיוא

 -טוג ןייז ראפ טרעעג ןוא טַאהעג ביל ox ןבָאה םידימלת ענייז עלַא

 רָאנ ,םידימלת ענייז ןגָאלשעג טשינ טעמכ טָאה רע .תוחקפ ןוא טייקיצרַאה

 ענייז PD רענייא ןעוו OND א קנעדעג PR“ .ןגָאז רסומ טימ ייז טפָארטשעג

 ןַארַאפ ןענעז'ס ,םיא PIN יבר רעד טיירש ONT IND ,טגרעפעג OX טָאה םידימלת

 ףיוא טשינ טיירש יבר רעד ןוא רועיש םעד טשינרָאג ןעייטשראפ סָאװ םידימלת

 עטּפָאטשרַאפ ןבָאה ONT םידימלת יד TN ,טרעפטנעעג רע טָאה םעד ףיוא .ייז

 ךיא בָאה ךיד, ,ןפלעה טשינ יווייס טעוו'ס לייוו ,ןעיירש ONT IND א זיא ,פעק

 ."הרותיןב א ןסקַאווסיוא טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא ןוא ביל

 .עובשה תשרפ יד INN עדנע עדעי PR ,ןיקיזנ אתכסמ רימ ןבָאה טנרעלעג

 טנרעלעג ךיוא ןרעטלע ערעייז ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא ןבָאה םידימלת יד ןופ לייט ַא

 ןושמש) רערעל ַא ייב שיליופ TX שיאערבעה ךָאװ רעד ןיא לֶאמ עכעלטע

 .רדח םעד טכוזַאב טָאה ONT ,(עקשטיר
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 עיגרענע רעזדנוא ןענעדָאלסױא טזומעג רימ ךיוא TART ,רעדניק עלַא יוו

 -- שיט ןגנַאל א ייב טנרעלעג ןבָאה רימ יוו ױזַא .ןליפש לסיב א טלָאװעג ךיז ןוא

 ןבָאה -- BTN ןופ יבר רעד ןוא םידימלת טימ לופ ןטייז עדייב ןופ טצעזַאב

 ןבָאה רימ .ןעיירעליפש ענעדישרַאפ רַאפ שיט ןופ עדנע םעד טצונעגסיוא רימ

 ןבָאה רימ ןעוו ,טבשב-רשע-השמח רענייא :יירעליפש IND ןענָאזעס PS טאהעג

 ייז ןשיווצ ןוא ,ןטכורפ לארשי-ץרא ענעדישראפ בוטיםוי םעד דובכל ןעמוקַאב

 DS טלמַאזעג רימ ןבָאה רעסקָאב םעד ןופ ךעלערעק עטרַאה יד .רעסקָאב ךיוא

 ןענרעל ןתעב ןוא ךעלבירג ןטינשעגסיוא ,קילב סניבר ןופ טייוו ,שיט קע ןפיוא

 ,טקוק יבר רעד זַא ,טליפעג ןבָאה רימ ןעוו .לבירג ןיא ךעלרעק יד טימ טליפשעג

 זיא ןָאזעס רעטייווצ רעד .ארמג רעד טימ לבירג סָאד טלעטשרַאפ רימ ןבָאה

 "לדנערט, pr ןליפש טביולרעד יבר רעד זדנוא טָאה Soo ַא ,הכונח ןעוועג

 זדנוא ראפ ןעוועג זיא סָאד רעבָא (ץנעווק) ךעלטיווק ןיא ךיוא יוו ,(לדיירד)

 טכַאמעג ןבָאה רימ .ןענרעל ןטימ ןיא ךעלטיווק ןליפש רעמ ןסָאלשַאב ןוא קינייוו

 רע .רוחב רעקיפיפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,םהרבא ,ןוז סניבר םעד טימ תחאידי

 טעברַא ןייז .ןעז טשינ לָאז יבר רעד זַא ,שיט ןרעטנוא ןייגרעטנוא טקישעג טגעלפ

 סָאװ ,םעד טלעג סָאד ןבעגרעביא PR ךעלטיווק יד ןלייט ןוא ןשימ ןעוועג זיא

 ""רעדיוש,) ,טלעג-ץרחי אל טסָאקעג טָאה ONT IN ,ךעלדנעטשראפ .ןעניוועג טָאה

 ONT יבר רעד ןוא ,טייצ רעטניוו ,גָאטימכָאנ ןדעי ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .(טלעג

 ,טלַאהעג PD גנורעכעה א טגנַאלרַאפ ל'מהרבא טָאה לָאמנייא .טקרעמעג טשינ

 .רעטָאפ Pr טלייצרעד POX קיזמ רעד טָאה ,ןעוועג טיכסמ טשינ ןבָאה רימ ןוא

 ןעמוקַאב ןבָאה רימ ,ךשוח ןעוועג זיא'ס ,ףוס רעזדנוא ןלעטשרָאפ ךיז טנָאק ריא

 ןופ רסומ ליפ ,ליפ ןוא ןעיירשעג רעמ לסיב א ,קישטנאק םעד טימ פעלק boon א

 .ךעלטיווק ןליפש ןופ קרפ רעד טקידנעעג ךיז טָאה טימרעד .ןיבר רעזדנוא

 רעזדנוא ןריזירעטקַארַאכ טוג טעוו סָאװ ,דָאזיּפע IN INI ןענאמרעד וצ יאדכ

 רעזדנוא ןייז הנחמ ןסָאלשַאב םידימלת רימ ןבָאה הכונח דובכל .עקשטיר יבר

 םידימלת עלַא ןופ ןעמונעגנעמַאזוצ רימ ןבָאה קעווצ םעד וצ .הנתמ א טימ ןיבר

 טשינ רעדָא ,טלָאװעג טשינ טָאה דימלת ןייא ,סנשָארג רעקילדנעצ עכעלטע

 טפיוקעג ןבָאה רימ סָאװ טשינ קנעדעג ךיא .טלעג עמוס עניילק יד ןבעג ,טנָאקעג

 -רעטנוא ךיז ןבָאה ווירב ןטגיילעגייב םעד ייב זַא ,קנעדעג ךיא רעבָא ,ןיבר םעד

 יד ןבעגעג טשינ טָאה סָאװ ,םענייא םעד רעסיוא ,םידימלת עלא ןבירשעג

 רעטעפש ןוא טקנַאדעג קיצראה עלַא זדנוא טָאה יבר רעד .סנשָארג עכעלטע

 ידנַאה רענייש טשינ רעזדנוא ראפ עיצקַא רעד TD ןרָאטַאזינַאגרָא יד טרסומעג

 .םידימלת עלַא ןופ ןעמענ יד ןביײרשניײרַא טשינ בילוצ ,גנול

 -רעטניוו יד PR טגעלפ ןוא יירעלצינש ראפ טנַאלַאט טאהעג טָאה ןימינב 'ר

 טנעה :ץלָאה ןופ ןכאז ענעדישרַאפ לרעסעמ ןיילק ןייז טימ ןצינשסיוא ןטנווָא
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 -ןמה TD ןלעדָאמ ענעדישראפ ןוא הכונח וצ "ךעלדנערט, ,סהרות-ירפס וצ (די)

 ןיא םידימלת ערעסעב ענייז טקנעשעגקעװַא טָאה רע ON ,םירופ ףיוא סרפאלק

 ןקיקַאטש-ייװצ TOMI א ןעמוקַאב לָאמַא ANT PR זַא ,קנעדעג ךיא .ןענרעל

 ךימ טָאה ןעמ זַא ,שער NIN טכַאמעג טָאה ONT ,סרעמַאה 12 טימ רעּפַאלק-ןמה

 .הליגמ יד ןענעייל ןטימ ןיא הרבח רעד ןופ ןבירטעגסיורַא

 .ך לאקזחי :דימלת ןייז
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 ל"ז ןבואר ןאמסיירק

 ףרָאדנרַאצ רזוע רערעל םייב ןרָאיזרדח עניימ

 טסַאּפעגוצ ON WWD זיא ןעמָאנ-עילימַאפ ןופ בייהנָא סנעמעוו ,שטנעמ א

 םייב רעכעלטקניפ א רעבָא ,רעטגערעגפיוא ןַא ןעוועג זיא רע .אוה ןכ ומשכ

 עשיאערבעה סָאד ןגָאזסױרַא קיטכיר טשינ םייב ךיז טגערעגפיוא .ןענרעל

 ןרָאי יד PN ON ,ןכַארּפש ייווצ ןעוועג ןענעז ONT .שטייד ךיוא יוו ,טרָאװ

 זדנוא רע טָאה שיערבעה טפיוהרעביא .טייהנטלעז א ןעוועג סע זיא 0

 זיא ONT TX ,טכאדעגסיוא PT טָאה לָאמטפָא .הנווכ א wom טרעמַאהעגנײרַא

 טָאה ןײלַא רע סָאװ ,סָאד ןבעגוצרעביא זדנוא .עבַאגפיוא-סנבעל א סנייז

 טרָאטעג טשינ ןענרעל שיערבעה םייב רימ ןבָאה DIRT שידיי ןייק .טנרעלעג

3 

 ףרָאדנרָאצ רערעל רעד

 ןייז טַאהעג טָאה רע .תירבעב תירבע טנרעלעג זדנוא טימ טָאה רע .ןדערסיוא

 עשיערבעה ONT רעדייא ,ןשיערבעהראפ עשידיי ONT רעסעב, :גנורעלקרעד

 ןבעגרעביא ןוא ןענרעל וצ זדנוא ,טייקנבעגעגרעביא ןייז קנַאדַא ."ןשידיירַאפ

ONTדמלמ א ןעוועג טשינ זיא רע) .ןעק רע סָאװ  vonןאמרעד ךיא .קישטנַאק א  

 סָאװ ,יד עלַא .(דימלת ַא ןגָאלשעג זיא סע TN ןבָאה לָאז רע זַא ,טשינ ךיז

 יב ןבָאה רימ סָאװ ONT IN ,חבש ַא ןבעגּפָא ON ןענָאק ,ןעוועג הלוע ןענעז

 זא ,טכעלקריווראפ ךיז ONT רענייז on רעד .ןבילבעג זיא ,טנרעלעג םיא
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 קידנעמוק .טצונעגסיוא דלַאב רימ ןבָאה ,טנרעלעג םיא ייב ןבָאה רימ ON סאד

prןיײֹרַא דנַאל . porןעוועג זיא ןענרעל םעטסיס  Wwערעדנַא ןיא יו  

 ןבָאה טנרעלעג ןוא .טנרעלעג ןעמ טָאה םיא ייב ."טלענקעג, טָאה ןעמ ווו םירדח

 ,ןגרָאז עכעלגעטיגָאט יד ץָארט ,טלָאמעד ןבָאה ןרעטלע סנעמעוו ,רעדניק רָאנ

 תונתמ JAVA טריפעגנייא ןעוועג זיא ox ייב .ליפעג לַאנָאיצַאנ א טַאהעג

 ןענעז ןטסנײממַא) .ןענרעל םייב טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,םידימלת

 רעביא זיוה PR ןענופעג Pr טָאה רדח סָאד .(ךעלכיב עשיערבעה ןעוועג סע

 עדייב TD .שיט רעגנאל א ,רעמיצ סיורג ןוא קיטכיל א .םיליהת הרבח רעד

 ירפרעדניא ןדעי .שדוקדןורָא I ןענאטשעג זיא טנַאװ-חרזמ רעד ייב .קנעב ןטייז

 ןופ טנעיילעג קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ךיוא יוו ,טנוואדעג טרָאד ןעמ טָאה

 .הרות-רפס רעד

 .רעבליז-קעווק יוו יוזא IVAN ,רערַאד א ,רעקירעדינ א ןעוועג זיא רע

 זדנוא טזיפשעג ןבָאה JIN עפרַאש .טרָא ןפיוא ןייטשנייא טנָאקעג טשינ

 תעב .ןעניז ןיא ןבָאה רימ סָאװ טסייוו רע זַא ,טניימעג ןבָאה רימ ,םידימלת

 טקיטעטשַאב ONT לדרעב PT יו ןעזעגסיוא טָאה ,טרעלקרעד סעפע DNA רע

ONTזייב טשינ רע זיא ,ןענַאטשרַאפ טשינ סעפע טָאה דימלת א ןעוו .עטגָאזעג  

 לָאמ א INT ONT רע ןוא ייוו ON טוט סע יוו ןעזעגסיוא ONT רע רָאנ ,ןרָאװעג

 טָאה ןעמ יוו ,"שירעמשטייד, ןייר ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג זיא רע .טרזחעגרעביא

 .ןפורעג טלָאמעד סע

 עלַא יד ייב שינעקנעדעג PR ןביילב PR טשטנעבעג ןייז ןעמָאנ por לָאז

 .טנרעלעג םיא ייב PR טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ

230 



 PINP DON ןגעוו םיטרפ ענייז ןוא ןייטש לאירתכ

 טָאה ,ןייטש בייל קחצי 'ר ,רעטָאפ ןייז .1874 רָאי PR ןינָאק PR ןריובעג

 זיא בייל קחצי .(רענינָאק ַא ךיוא) ןדייז ןייז ךָאנ תודמלמ סָאד ןעמונעגרעביא

 םיא ןופ ,םירוחב עסיורג יד טימ טנרעלעג טָאה .דמלמ-ארמג רעסיורג א ןעוועג

 .הבישי רעד ןיא בר םוצ ןעגנַאגעגרעביא pw םידימלת יד ןענעז

 רעבירעד DN ONT ןעמ ןוא ,שודיק ףיוא דעמ ןוא ןייוו טפיוקרַאפ טָאה רע

 ."רעכאמ"דעמ, רעד ןפורעג

 "רעכַאמ דעמ רעד, ,ןייטש בייל קחצי 'ר

 [JON .דנַאלגנע PR טכַארברַאפ רוחב רעגנוי סלַא טָאה pox לאירתכ 'ר

 ןיא תודמלמ ONT TPO ןביוהעגנָא .שילאק PR טניווועג רע טָאה ךיז ןרעקקירוצ

 ,יקסנישָאלַאשזד ?PMB :ןעוועג ןענעז םידימלת עטשרע ענייז .1915 רָאי PR ןינָאק

 .לארשי PR טנייה vox -- יקסווַאקיב ךלמילא ןוא יקסנָאדרָאפ ריאמ

 ONT טריפ TN בוטדםש א ONT ,םידמלמ עטסערג יד WS טרעהעג טָאה רע

 "הרותה ידוסי, רדח רעד ךיז טעדנירג סע ןעוו רעטעפש AX 10 ךרעב תונדמל

 -עגנָא IW טרָאד רע טרעוו ,ל"ז שטיוועלעקנַאי ןמלז ,ר זיא'ס להנמ סנעמעוו

 TIN טָאה רע .ארמג םירוחב סאלק רעטסערג רעד טימ טנרעל רע .רעטלעטש

 רעד PR ןרָאװעג טנערברַאפ Tans ןיא רעדייל זיא סָאװ ,רפס א ןבירשעגנָא
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 סיורג טאהעג רע טָאה ץישפיל לאקזחי 'ר בר רעשילאק םייב .שילאק ןיא הפירש

 ןעוועג DX ייב זיא רקיע רעד ןוא שטנעמ ,רענעדיײשַאב א ןעוועג זיא רע ,ןעזנָא

ONTטלָאצַאב ןעמוקַאב טימ ךיז טנכערעג טשינ ןוא ,ןענרעל . 

 ןייטש לאירתכ 'ר

 ףיוא ה"צרת--1935 רָאי ןיא לארשי ןיא ןעמוקעגנָא זיא לאירתכ 'ר

 ןופצ PR עינָאלָאק x )הלעמהידוסי PR טחוש א ,ןוז PT PD טַאקיפיטרעס א

 ענייז רעביא אד ןביג רימ ןוא ןינָאק-טלַא ןגעוו ןלייצרעד טגעלפ רע .(לארשי

 : ןעגנורעניארעד

+ 

 ןוא וועשטעלק יוו רעטעפש קיטש

 םינבר טאהעג ,בושי ןשידיי ןסיורג

 ןסקַאוו ןביוהעגנָא טָאה טָאטש יד,

 5 יל טאהעג רעירפ ךאנ ןבָאה עכלעוו ,ןרעזייּפ
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 ןעוועג זיא ןינָאק .ןסקַאוועגרעביא לענש רעבָא ייז טָאה ןינָאק .ןינָאק IND ךָאנ

 Pp ךיילג PINP ןופ ןעגנַאגעג זיא (OWT) עטראוו יד .טָאטש"טרַאפ א

 ONT .רעקרַאפפיש PP ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא רעטייוו ןינָאק ןופ .דנאלשטייד

 רעבָא ,ןעגנַאגעג טשינ עקַאט ןענעז סרעפמַאד PP .רעכַאלפ ןעוועג זיא רעסאוו

 רעד IS טנגעג רעזדנוא ןופ .ןעגנערב טנָאקעג ץלַא ןעמ טָאה סעווטארט טימ

 ,YOON TS עינרעבוג רעשילאק ץנַאג IND PP ןעוועג טשינ זיא טייז רעשיסור

 ,PP "OPN טימ ןרָאפ וצ .ןַאב PDP טַאהעג טשינ טלָאמעד טָאה ,רעטייוו ךָאנ

 תורוחס עשידנעלסיוא טכַארבעג JANA ןדיי יד .ברדךלהמ א ןעוועג זיא עשראוו

 :טכַארבעג ןעמ טָאה דנאלשטייד ןופ .סעקרַאב טימ עטרַאוו רעד ךרוד ןינָאק ןייק

YNענזיצקַא ןא ןעוועג זיא ץלַאז .ןטקודָארּפ-לַאינָאלָאק ערעדנַא ןוא רעפעפ - 

 סָאד ."ביושז, א ןסייהעג טָאה סע (טמַאילָאצ ַא ןעוועג זיא ןינָאק ןיא) לקיטרַא

 שודָאל זיב שילאק ןופ .עלארטנעצ-טפיוה רעד ןרָאװעג ןזיוועגוצ זיא ץלַאז עצנַאג

 PN ןעוועג ןענעז ןרעגַאל יד .ץלַאז WMP ןוא ןעמוק IWAN xT טזומעג ןעמ טָאה

 רעטעפש) סַאג רעשילאק רעד ףיוא ןענופעג PT ONT סָאװ ,"ןיזַאגַאמ ינלַאס,

 ןפַאשעג אד PT ןבָאה םעד ךרוד .(רעטילימ ןשיסור FIND ןרַאשַאק יד ןרָאװעג

 TD טכארבעג רעהַא טָאה'מ ONT ,תורוחס ינימ לכ ןופ ןרעגַאלדטרוה עסיורג

 תורוחס-ןזייא ןופ טפעשעג סיורג א .לָאטש ןוא ןזייא סרעדנוזאב ,דנאלשטייד

 ָאד ןוא דנאלשטייד ןופ ?TP ןגיוצעגרעהא ךיז ןבָאה סע .וַאטַאלפ טַאהעג טָאה

 ָאד ךיז ןבָאה ךעלטעטש עקימורַא TD ןדיי ךיוא .טאטש עסיורג א טכַאמעג

 TS ןסקַאװעג טָאטש יד זיא םורא ױזַא ,הסנרפ רעייז ןענופעג ןוא טצעזַאב

 ,טָאטש-רחסמ ַא ןרָאוועג זיא סע ,קנעב Pr ןפאש סע .ןסקַאוועג

 ,קעטָאק :סעילימַאפ יד ןעוועג ןענעז טלָאמעד ןופ םירישע"טפיוה יד

 עכעלטנערָא ,ןדיי עשיתביילעב רעייז vox -- סָארג ןוא לאוי ,סרעדנַאז ,סעצַאלק

 ןוא הקדצילעב רעסיורג ַא ןעוועג טפיוהרעביא זיא רעדנַאז שילאז 'ר .ןשטנעמ

 רעסיורג TN ןבדנ סלַא טנַאקַאב PW ןעוועג זיא ךַאברוא םלושמ 'ר .ּפַארטנַאליפ

 טבעלעג ןרָאי עטצעל יד רעבָא ,רענינָאק ןייק ןעוועג טשינ זיא רע ,םכח דימלת

PXיבר ןופ זוז ַא ,ךאברוא יבצ 'ר בר םענופ דניקרעטסעוושעג א ןעוועג ןינָאק  

 רעבָא ,רשוע ןַא ןעוועג זיא רע .רעצישטנעל ןופ לקינייא ןא ןוא ,ךַאברוא קיציא

 .ןריפ וצ ךיז יוו טסווועג

 ןושמש 'ר ןעוועג זיא םעדייא ןייז .חספ 'ר ןעוועג זיא עיסנעפ טימ ןייד א

 .להומ ןוא רקנמ א ,לזדנעפ

 רעסיורג ַא ,רעוואשטאלז ףלָאװ 'ר ןייד (רעװָארָאנָאה) ַא ךָאנ זיא ןעוועג

 םלוש 'ר ןעוועג זיא םעדייא ןייז .טלעג ןייק ןעמונעג טשינ טָאה רע .ןדמל

 .(טייצ רעטצעל רעד ןופ) םהרבא Awe ןוא בייל ןופ רעטָאפ רעד ,יקסווַאטַארק

 'ר ,קסנישזבָאד PR בר טרעוו TX ןינָאק ןופ טמַאטש גרעבנטַאר שרעה 'ר
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 יקזדַארעש בייל לארשי 'ר .ןינָאק ןיא הארוה הרומ ןעוועג זיא רעצישטנעל שרעה

 .ןינָאק PR ןייד 1920 רָאי PR ןרָאװעג זיא (םידיסח רערעדנַאסקעלַא יד ןופ)

 טמַאטש רעכלעוו ,לעגנע 'ר טלָאמעד זיא הליהק רעד ןופ סעזערפ רעד

 רעזייל ,קעטָאק שרעה ,ץָאלק לאכימ :ןעוועג ןענעז סרעזָאד .ןישיוואטס ןופ

 .ערעדנַא ןוא ץֶאלק

PXןעיוב טקידנעעג ןעמ טָאה ןטייצ ענייז  ONTןעגנַאגעגניירַא .שרדמה תיב  

 רעד ןעוועג זיא רָאטַאדנופ טפיוה רעד )1890( ן"רת רָאי PR ןעמ זיא ןענעווַאד

 ךיוא יוו ,לעָאי ןוא רעדנַאז סעילימַאפ יד .רעדנַאז שילאז רעטנַאמרעד ןביוא ןיוש

 ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי ּווו ,סעסַאק-םידסח תולימג ןפאשעג ןבָאה שטיווַאכלַאוו

 ךיז ןלעטש, ןפלָאהעג דיי PN טשינ םעד PINT א TX ,טנעצַארפ ןָא תואוולה

 .תורבח ענעדישרַאפ ייב סעסַאק ןפַאשעג ךיוא ךיז ןבָאה סע ."סיפ יד ףיוא

 יד ןיא ןרָאפ ןיוש ןָאק'מ ןוא ןענַאב ןיוש ךיז ןזייוואב סע ןעוו רעטעפש

 טרעוו ןסיורג PR YOUN“ יד ןיוש טרילרַאפ ,ןַאב רעד טימ טעטש ערעסערג

TXרערעווש אד טרעוו לָאמ ַא סָאװ  Domטביילב ןינָאק טָאטש יד רעבָא ,הסנרפ  

 OT ןזָאלרַאפ ןשטנעמ ליפ WH ךיוא טרעדנערַאפ טשינ

 עסיורג TD PIN יוו ,ןעגנוציילפראפ ןופ ןטילעג קידנעטש טָאה ןינַאק

 יבצ 'ר ןופ טייצ רעד PR .ןלַאטרַאװק עשידיי עגנע יד ןיא לעיצעפס -- תופירש

 ןענעז טרָאד ,סַאג רענשטעסַאיּפ רעד ףיוא הפירש א OW טכערב ךַאברוא

 .ןעניזַאגַאמ (רענרעק-לייא) קַאּפעשז טנערבעג טָאה סע .האובת טימ ןרעגַאל ןעוועג

 .ןשעלרַאפ טנָאקעג טשינ סע טָאה'מ TN ץיה עסיורג א OWN טיג קַאּפעשז רעד

 יד .עוויטימירפ רעייז ןעוועג ןענעז תופירש ןשעל mp ןטייקכעלגעמ יד ךיוא

 רעטעפש ,ןרָאװעג טנערבעגּפָא זיא ענשטעסַאיּפ py ָאגעיקסניליק סַאג עצנַאג

 -בַאטש TD הריד יד ךיוא .ןסוטַאעב ןופ לוש יד טיובעגפיוא טרָאד ןעמ טָאה

 .ןענופעג טרָאד PT ONT קינוװָאקלָאּפ

 טרַאד ,(אנשטינשזוב) ליש רעד ןגעקַא ןעוועג זיא הפירש עסיורג ַא ךַאנ

 -עג טנערבעגּפָא ןצנַאג ןיא זיא סָאװ ,ץָאלק ןופ זיוה סיורג א ןענַאטשעג זיא

 .ןעמאלפדרעייפ יד TD ןברק א ןעוועג ןענעז ךעלזייה עקימורַא יד ךיוא .ןרָאוו

ONTזיא  ONTרפוס עקבייל 'ר דמלמ רעד טניווועג טָאה סע ּוװ ,לסעג . 

 רעשילַאק רעד PIN לָאּפָאנַאמיטריּפס PR הפירש עסיורג א ךַאנ ןעוועג

 ךָאנ ןוא (לָאטיּפש א PR ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעטעפש זיא ןינב רעד) ,סַאג

 .?לָאּפָאנָאמ PN טנערב סע, טלציוועג ךיז ןעמ טָאה ןרָאי

PXלארשי-ץרא ןייק ןרַאפ וצ קשח סיורג טַאהעג ןעמ טָאה ןטייצ ענייז , 

 .הביבס רעד ןוא ןינָאק ןופ ןעוועג הלוע ןדיי ענעדישרַאפ עקַאט ןענעז סע

 bn“ א ןיא רָאי 90 ןופ רעטלע ןכיוה ַא ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא לאירתכ 'ר

 .םידימלת עיירט ענייז ןופ ןרָאװעג טכוזַאב טפָא זיא רע ּווו ,םינקז בשומ רעביבא
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 יקפווָאלרעמש שרעה 'ר

 רענעזעוועג א .רענעזָאלעגוצ PR רעקיטומטוג ַא ,םינפ-תרדה א דיי א

 DN טָאה ONT רעבָא ,תודמלמ וצ ןעמונעג הרירב-תילב ךיז רע טאה ,רחוס

 טנרעלעג .רעדניק יד וצ סעכ םעד טזַאלעגסיוא טשינ ןוא טרעטיברַאפ טשינ

 .ך"נת ןוא י"שר שמוח ךעלגניי ערעסערג טימ

 טָאה ."ןט3ג םעד רעדנַאסקעלַא ראצ, םייב ךָאנ טַאדלָאס רענעזעוועג א

 PR גנונעכייצסיוא IN -- טלייצרעד ONT ןעמ יו -- עטנער א ןעמוקַאב רע

 .ןקרעט יד טימ המחלמ רעד

 קַאזָאק רעשיסור א םיא טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןופ בייהנָא םייב ןעוו

 יקסווָאלרעמש יבצ 'ר

 SRD ןטרַאוו ןסייהעג ox רע טָאה ,טלעג םיא ןופ טלָאװעג ןוא טעּפעשטראפ

 רעד .גנונעכייצסיוא PT טכַארבעגסױרַא TX בוטש PK ןיירא זיא ,ריט רעד

 .קעווא לענש ןוא טריטולאס םיא ראפ טָאה קַאזָאק
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PKךיז טָאה סע ּוװ ,ףיוה ןיא ןײגסױרַא ךעלגניי יד ןגעלפ תוקספה יד  

 ןעיירד ןגעלפ ךעלגניי יד .ןירג ףלָאװ PD קירבאפ רעסַאװ-עדָאס יד ןענופעג

 .דַאנָאמיל ןעמוקַאב ןענירג ןופ רַאפרעד ןוא (שזעינַאמ) ןישַאמ יד

 רודניבא 'ר

 .י"שר PR שמוח טנרעלעג

pewsדמלמיארמג א  

 ןסעכ רעסיורג א דמלמ"ארמג ַא זיוה PX ןקינווָאכָארפ ייב

 דמלמ רעשזדַאל רעד -- השנמ

 רע זענַאוו ןופ ,טָאטש רעד טיול ןפורעג ןעמ טָאה דמלמ ןדעי טעמכ

 .ןעמוקעג זיא

 om ןלענק -- הסנרפ רערעווש רעד בילוצ רשפא ,ןסעכ א דיי א

 .םוצמצב -- הסנרפ יד ןוא -- רעדניק

 "רענילכישז רעד, סילַאװ 'ר

 .ארמג ןוא י"שר ,שמוח רעדניק טימ טנרעלעג טָאה
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 (שטיוועלעקנַאי) בקעי-ןב ןמלז 'ר

 ןקסע ןַא ןעוועג זיא רע ּוװ ,זדַארעש ןופ זדנוא וצ ןעמוקעג זיא ןמלז 'ר

 ןואג םייב ןענרעל רע טגעלפ רוחב סלַא .גנואיצרעד ןוא הרות ןופ טיבעג ןפיוא

Tdטפַאש רע .עצווַארטסָא  PNRהרותה-ידוסי, רדח א ןינָאק " PSRרעד טרָאד זיא  

 ןיא ךיוא יוו הרות ידומיל ןיא עפוטש רעכיוה ַא ףיוא טייטש לוש יד ,להנמ

 TR רָאטַאזינַאגרָא רעקרַאטש סלַא PT רע טזייוואב אד .םידומיל עכעלטלעוו

 ןעעז םידמלמ יד .(ןסאלק) תותיכ עכעלטע ןענעז סע .טילב דסומ רעד

NX PXםירדח עטַאווירפ ערעייז ףיוא ןביג ייז ,טנערוקנָאק ןקראטש א  DN 

 ."הרותה"ידוסי, רדח םעניא םידמלמ עטלעטשעגנָא ןרעוו

 boy ,ןטסירק ךיוא יוו ,ןדיי ןענעז םידומיל עכעלטלעוו ראפ סרערעל יד

 .סנטסָאּפ יד ןצעזאב וצ סרערעל עשידיי גונעג ןעוועג טשינ זיא טייצ רעד ןיא

 םידימלת יד IND טרָאּפס PR טריפ ,ןעגנולעטשרַאפ PR טנדרָא ןמלז 'ר

 גנוטסייל רעד ןגעוו טגָאז סָאוו ,"ןמז, ןדעי וצ תודועת ןעמוקַאב רעדניק יד ןוא

ppטעדנירג רע .דימלת ןדעי  PWבקעי-תונב , ךעלדיימ ראפ ןסַאלק ערעדנוזַאב ". 

 ןמלז בקעי-ןב
 רפסה יתבפ ךוניח חקפמ
 .50 ןב .לארשי תדונא לש
 זכרמ רבח .ןילופ דילי

 ,לארשי תדוגא

PXהלוע רע זיא 1925  PPזיא ,לארשי-ץרא  DWערעדנַא ףיוא עיפשמ  

 עילימַאפ :יוו ,םינכש ענייז ףיוא לעיצעּפס ןוא ,ןינָאק TD סעילימַאפ עשידיסח

 ןיא ךיז טצעזַאב קַאינייש רזעילא .רעשּפסָאר בייל 'ר ןוא קַאינייש רזעילא

 רעשפסַאר .ןרָאוועג [JOD טרָאד זיא ןוא םייתעבג ןיא רעטעפש ןוא ביבא-לת
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 ןיילא ןוא הבישי רעד רַאפ ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז טקנעש, קרביינב ןיא PT טצעזַאב

 .שמש טרָאד רע טרעוו

 להנמ סלַא ביבאילת ןיא רעטעּפש ,הפיח PX ןמלז 'ר זיא ןטייצ עטשרע יד

PXרעד ןופ ךוניח ןרעביא חקפמ טרעוו ,"יניס, הרות דומלת רעסיורג רעד  

 יד .הדוגא רעד ןופ טעטימָאקילַארטנעצ pr טלייוועג טרעוו ,לארשי תדוגא

 ןרעקמוא ןכָאנ .תסנכ רעד PR טַאטוּפעד ןטלייוורעדסיוא סלַא ON טקיש הדוגא

 קידנזַאלרעביא ןברַאטשעג גנילצולפ רע זיא תסנכ רעד pr םונעלפ א ןופ ךיז

 .םידימלת ןוא עטנַאקַאב ענייז vox ייב רעצ סיורג

of)ה .ב .צ 41 . 

 םירוחב עשידיסח עפורג ַא
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 גרעברדנַאזזטַאטשנזייא הדירפ

 (ביבא-לת)

 עקדמלמ יד הקבר

 רכומ ַא ,גרעבדנאז השמ 'ר Wo Px ןריולרַאפ ירפ טָאה תדמלמ יד הקבר

 טימ הנמלַא ןַא ןבילבעג זיא TN ,ענטוק TD טמַאטשעג טָאה רעכלעוו ,םירפס

 רעד PIN טעפש זיב יז טָאה ,טיונ יד ןרעדניל וצ ידכ .רעדניק עניילק ףניפ

 ךיוא DEN ןוא ןקיטרַאפוצסיוא ןעמונעגמייהא טָאה יז סָאװ ,שעוו טיינעג טכַאנ

 טגנאלעג טשינ ONT ONT יוו יוזא רעבָא .רעזייה עדמערפ PNR ןעיינ ןעגנַאגעג

 רעדניק pom ןענרעל ןביוהעגנָא ךיוא ONT הנויח ףיוא ןבאגסיוא יד ןקעד וצ

 .עקדמלמייקדרד ַא ןרָאװעג זיא יז .רדח ַא טנפעעג לביטש ןיילק ריא ןיא ןוא

 -טסניד בור'ס ,ךעלדיימ ענעסקָאװרעד ןעמוקפיונעצ ךיוא ריא ייב ךיז ןגעלפ סע

 ןענעייל טנָאקעג טשינ PR ןענַאטשעגקירוצ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ךעלדיימ

 וצ ןוא ןגיוא ערעייז ןענעפע ,ייז ןענרעל וצ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה יז .ןביירש ןוא

 .תיב-ףלא ןשידיי םעד -- גנודליב וצ לסילש ןטשרע םעד טנעה יד ןיא ייז ןבעג

 .טעברַא-ןרעל ערַאטנעמעלע עקיזָאד יד ןעמוקעגנָא PR זיא גנירג טשינ

 .ןענרעל ןעמוק ךעלדיימ יד ןגעלפ ,גָאט-סטעברַא ןרעווש א ךָאנ עטעװרָאהרַאפ

 ןופ טפיוהרעד ןוא ןענעייל ןופ הלחתה יד ןעמוקעגנָא רעווש רעטיב זיא ייז

 -עגסיורַא םאזגנאל יז טָאה ,דלודעג ןוא עביל רעסיורג PR טימ רעבָא .ןביירש

 ריּפַאּפ ןרעביא טריפעג יז ONT לֶאמנייא טשינ DX ,ןטייקירעווש יד TD ןפלָאה

 יז ןענרעל TR הדימלת א רעריא PP טנַאה עקידעלָאזָאמ עטעווערַאהראפ א

 TON ןשידיי א ןופ הרוצ יד ןעגנערבוצסיורַא ןפוא םעד ףיוא

TNןייז טגעלפ סיורג יוו  PRןעוו ,גנוקידירפאב עקיטסייג יד ןוא דיירפ  

 ,ןביירש לדיימ א טנרעלעגסיוא ןבָאה ןעגנואימַאב עגנַאל ךָאנ ןיוש טגעלפ יז

 ןוא קנַאד לפיוו ןוא .רעטרעוו עטלעטשעגפיונוצ טנאה רענעגייא רעד טימ

 ,תודימלת עריא דצמ PR וצ ןפורסיורא גלָאפרעד רעדעי טגעלפ טפַאשביל

 ןיילא ןענָאק וצ עגַאל רעד וצ טכיירגרעד ןבָאה ןיוש ןגעלפ ייז ןעוו טרפב

 ןעמענמורַא ,עכעלקילג ןעמוק ריא וצ ןגעלפ ייז .ווירב ןשידיי א ןביירשנַא

 ןיא לָאמנייק yoy ייז זַא ,ןרעלקרעד PR תונתמ ריא ןעגנערב ,ןשוק ןוא יז

 .ןיציבר רעייז ןסעגראפ טשינ ןבעל

 םיגהנמ ןוא םיניד עשידיי יד ןןיא טנװַאהַאב PINOY PIN ןעוועג זיא יז

 PR PR רעטקַארַאכ ןשילַארָאמ-ףיט ןטוג NR טימ טקנעשַאב ןעוועג זיא ןוא

 -נײרַא ןגעלפ סע ןעוו .הביבס רעטנעָאנ PR APN WORD“ טקריוועג טרפ םעד

 ןייז יז טגעלפ ,ןטלעש ןוא ןצעמע ףיוא ךיז ןרעזייב ןוא תונכש ריא וצ ןעמוק
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 ףיוא ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה יז .טכארבעגפיוא PX ןפָארטעג רעווש ןופרעד

 ןטלעש pwr PN ןקידיילאב טשינ םענייק טרָאװ-ערה-ןושל mp ןדער םענייק

 .טניירפ א ןרעוו ןגרָאמ INP ,אנוש רעקיטנייה ַא זַא ,ןייטשרַאפ לָאז רערעדעי ידכ

DR ךעלטימעג ןוא ןייר קידנעטש ןעוועג זיא בוטש רעמערָא ריא PX 

 ןגיוצעגוצ תומא 'ד עריא ןיא יז טָאה טייקכעלטימעג ןוא רוטַאנ רעטוג ריא טימ

 טכַאמעג ,ןשטנעמ ליפ  OND MT.טניירפ עריא

 קירב PN עטרַאוו יד ףיוא קילב א
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 גו'צרעד WN ןלוש

 סויזאנמיג א

 ןלושסקלַאפ ב

 ןסרוק ג





 אקשטנַאמ (ַאטל) יול
 (ביבא-לת)

 * םויזאנמיג עשידיי סָאד

 ךיוא טָאה ,ןליופ ןיא ןזעווזלוש עשירָאטַאגילבָא סָאד ןריפנייא ןטימ

 טיובעגסיוא ,רעדניק עשידיי רַאפ לוש-סקלָאפ רעניילק רעד ןופ טרָא ןפיוא ןינָאק

 םוצ געוו רעד ,סַאג רעבלעז רעד ףיוא .עדייבעג-לוש עקיקַאטשייווצ ענייש ַא

 ON עיזאנמיג רעשיטָאטש רעד רַאפ PID רעסיורג ַא טרינַאלּפ טרעוו ,קרַאּפ

 -ןסַאלק 5 עקידרעירפ ONT זיא טייצ רעד ךרוד .ןרָאװעג טריזילאער רעטעפש זיא

 עשידיי IND עיזַאנמיג"ןסַאלק טכַא ןַא ןרָאװעג קרַאמ ןסיורג ןפיוא עיזַאנמיג

pxןבָאה סָאװ ,'טניו עשיטימעסיטנא יד רעבָא ,ןעמַאזוצ רעדניק עכעלטסירק  

 ןביוהעגנַא ךיז טָאה ,(ןזיופ ןוכ ןעוועג ןענעז רערעל בור'ס) ,ברעמ ןופ ןזָאלבעג

 .עיזאנמיג עשידיי ַא ןפאש I טייקידנעווטיונ x ןליפ

Dix ןלעטשוצטסעפ ידכ ,ץנערעפנָאק ַא ןפורעג טרעוו גנוניווו ןיימ PX 

 רעדניק גונעג ןייז טעוו'ס  INDרעמ ןעמוקעג ןענעז'ס .עיזאנמיג רעשידיי רעד

 יוו ,ןרעטלע  Wa.ןעזעגסיורָאפ טָאה

 וצ ןעמונעג שיגרענע PT ןבָאה רעקיטאפמיס ןוא עטריסערעטניארַאפ

 ןעוועג ןענעז תועינמ יד .עיזאנמיג עשידיי א ןפַאש ןופ ןַאלּפ םעד ןריזילַאער

 רעייז pe גנודליב רעקירעהעג טימ לַאנַאסרעפ-רערעל ,ןצנאניפ :ענעדישראפ

 .טכַאמילוש רעד דצמ עיצַאזילַאגעל

 זיא ,דנַאלסױא PP טרירגימע טָאה רעכלעוו ,ץנערָאל רעניווונייא םייב

 .סַאג-ַאנדָאװ רעד ןופ ףוס םייב זיוה קיקַאטשנייא IN ןרָאװעג טפיוקעגּפָא

 ןאלפאק השמ ךרוד זיא ,סאלק רעט8 ןוא רעט7 רעד ןופ ןענעפערעד ןכָאנ

 רעטעפש .לוש א ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ,"אכעשטוא , RPP TD קיטשדנורג ןייז ףיוא

 טלָאמעד םעד TID רעטראפ רעד ןרָאװעג ןעמונעג טימרעד תונכש PR זיא

 .ןינב ןקיקָאטש יירד ןטקיטרַאפעגסיוא טשינכָאנ

 טייהנזעוונָא רעד PR ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמַאזרַאפ עניימעגלַא עטשרע יד

 טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש זיא'ס .רַאטערקעס ןייז ןוא רעלימ ןיוודע רַאטָאנ ןופ

 ןטנעװלָאסבַא יד ידכ ,טכער-ערוטַאמ טימ טלַאטשנַא-ןרעל NIN PD טוטַאטס רעד

 .ןלוש-ךיוה יד ףיוא םוידוטש םוצ ןרעוו ןזָאלעגוצ ןלָאז

 -רָאפ) רעדנָאלפ ץירָאמ :ןײרַא ןענעז גנוטלַאװרַאפ רעטלייוועג רעד ןיא

 .ד .מ ,סוטַאעב ןַאמרעה עזיורק בייל ,ץָאלק טנומגיז ,ןַאלּפַאק השמ ,(רעציז

 ."ןינָאק שידיי רָאי 50, לקיטרא סעקשטנָאמ (ָאעל) יול ןופ *
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INןטסָאק יד ןריסנַאניפ םייב רעייטשוצ סלַא עיצקַא  
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 יקסנישָאלַאשזד .ב רעטעּפש ,שטיווָאכלַאוו םולש ,אקשטנָאמ ןָאעל-יול ,גרעבנעוועל

 TD רענייא ONT בייהנָא PR .סוטַאעב ןַאמרעה רערעל רעטרענָאיסנעּפ רעד ןוא

 ןוא ,רעטניו .מ -- רעטעפש ,רַאטערקעס סלַא טעברַאעג לַאנָאסרעּפ-רערעל

 .עפורק -- ףוס OW PA OX ךָאנ

 ,קאסור רעדנַאסקעלַא רעינישזניא טמיטשַאב טרעוו רָאטקעריד סלַא

 -- עשראוו PP העיסנ יד ןעוועג זיא טעברַא עטשרע ןייז .שזדָאל ןופ ןַאמטַאר

 -- אקשטנַאמ .ל ןוא רעדנָאלּפ .מ רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ יד ךרוד טײלגַאב

 ,עיסעצנָאק יד ןעמוקַאבוצסױרַא

 סַאלגטרַאה יראנילַאּפא ןטַאטוּפעד-םייס יד TD ץנעוורעטניא רעד PINT א

 -וקימ רעטסינימ-סגנודליב ןשיליופ ןטשרע ןכרוד זיא ,ןייטשברַאפ שרעה ןוא

 -ןסאלק PON IN ףיוא טכער ONT ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא יקסרָאמָאּפ-יקסװַאל

 טכיררעטנוא רעשיליופ רעד טימ ןינָאק PR עיזַאנמיג עשידיי עיצַאקודעָאק

 -- םיבוט-םוי עשידיי ןוא Naw .דנַאטשנגעגירעל סלַא שיערבעה ןוא ,ךארפש

 .ןסָאלשעג

 ייד ןטשרע ןופ ןרָאװעג טריזַאגנַא זיא סָאװ ,לַאנָאסרעּפ-רערעל ןשיווצ

 טנַאקַאב ,ךַאבנרעפ ַאנעלעה ןירעניווונייא רענינָאק יד ןעוועג ךיוא זיא רָאטקער

 .טײקיעּפ-עיצַאזינַאגרָא ןוא גנודליב ריא ךרוד

 ,טרַאביורג .ב ,(שיליופ) טרעביז ןושרג :ןרעהעג לַאנָאסרעּפ-רערעל םוצ

 ,טימס ןייליירפ -- שיערבעה -- ןעכנימ PN רָאסעּפָארּפ טעטיסרעווינוא טנייה

INPערעדנַא ןוא . 

 .טייצ רענעי וצ .יקסווָאגָאלג לעומַאס רָאטקעריד ןרָאװעג זיא רעטעּפש

 יָאּפַאנ PD טייצרַאי ןטסטרעדנוה םעד וצ גנולמַאזרַאּכ-סקלַאפ רעסיורג רעד ףיוא

 WT“ טעטרַאוורעדמוא .עיזאנמיג עשידיי ONT טקילײטַאב ךיוא Pr ox ןענַאעל

 םויזַאנמיג ןשידיי ןופ יקסווָאגָאלג רָאטקעריד םעד עטסָארַאטס רעד ךיוא טלייט

ONTןעמעלַא ןופ ןעמונעגפיוא גלַאפרעד טימ טרעוו סצוו ,טרָאװ-סגנוסירגַאב . 

 ,(.רבעה) רעואז יורפ TD ןענאטשַאב זיא לַאנָאסרעפ-רערעל עיינ סאד

 ,יקסוואסארק ,(ןייטַאל) רענזייא אבעט .לרפ ,(שיליופ) סוקרַאמ ,ןיטרַאווַאג

 .רעגערפ ןוא ןַאמבָארג ,ךַאבנרעפ .לרפ

 רעטעפש) דלעפניא דלָאּפָאעל ר"ד רָאטקעריד טרעוו ןיקסווָאגָאלג ךָאנ

 רָאסעּפָארּפ ךָאנרעד ,ןייטשנייא טרעבלַא 'פָארּפ טימ ןָאטסנירּפ PR רעטעברַאטימ

 רעוועשרַאוו PR 'פָארּפ טנייה TX (עדַאנַאק) טעטיסרעווינוא רעלַאערטנַאמ ןופ

 .(טעטיסרעווינוא

 יד טָאה עיזַאנמיג רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד טניז רָאי עקינייא ךָאנ

 DIN“ ןַא טלַאטשנַאנרעל םעד IND ןפַאש וצ טרעדָאפעגפיוא טכַאמלוש עשיכולמ

 יד ןטלַאהרעד רעטייוו וצ גנידַאב א ןעוועג זיא ONT ,עדייבעג עקידנכערּפש
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 ןופ

 קאוו םעד

 ןגייל ןפלעה םייב עיזַאנמיג ןופ רעליש

 אטרַאוו רעד

 אפ רעליע יד .סנא

 ןריפרעביא ןטימ רקיעב ךיז ןעמענר
 ק .מ תיבה-לעב ןופ (סקניל) סקָא ןַא ךרוד טריפעג —
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 אדנופ םעד

 ןופ טנעמ

 -עיזַאנמיג םעיינ

 הקנילגמ ןלפק .מ תיבה לעב לש ורוש תרזעב הטרווהמ רפע תרבעהב רקיעב וקסע םידימלתה תעב ןינב

 םתשפוח תעב ,שדחה היסנמיגה תודוסי ןינבב הרזע תעשב היסנמיגה ידימלת

 ו
i1  



 רעד ןופ רעדילגטימיסגנוטלַאװרַאפ יד ןופ בור רעד .עירָאגעטַאק רעד ןופ טכער

 רעשינכש רעד זא ,טכיירגרעד ןבָאה ייז PX ,רענעמטַאר ןעוועג ןענעז עיזַאנמיג

Tp prosןרעוו ןבעגעגּפָא לָאז עיזַאנמיג רעקידנריטסיזקע רעד  ONDרעד  

 .סעטָאלז 10 ןופ עמוס רעשילָאבמיס

 לענש ךיז טָאה טקעטיכרַא-טָאטש רעשזדָאל םעד ןופ ןַאלּפ םעד טיול

 זייוולייט זיא ,ןזייא ןוא ץלָאה ,לגיצ on ,לאירעטאמיוב ONT .יוב רעד ןביוהעגנָא

 -סטעברַא םעד ןקעד וצ ןצנאניפ יד .טריטידערק זייוולייט ןוא טקנעשעג ןרָאװעג

 יד ןופ ןרעטלע pe תואוולה ןופ םערָאפ רעד ןיא ןפאשעג ןרָאװעג זיא ןיול

 ןופ םידימלת יד ךיוא ןבָאה טייצנעירעפ ןיא .רעקיטַאּפמיס ןוא רעדניק-לוש

 רעכעלטסירק רעד ןשיווצ .טעברַא רעד ייב ןפלָאהעגוצ ןסאלק ערעכעה יד

 -עגוצ סאה ןוא האנק טימ טָאה OND ,לייט א ןענופעג Pr טָאה גנורעקלעפאב

 DVN PID רעד זַא קידנפָאה ,עדייבעג רעלופטכַארּפ רעד ןופ ןעיוב םוצ טקוק

 לייו ןלַאפנייא -- רָאילוש בייהנָא םייב רעדָא -- ןקיטרַאפסיוא םעד ךָאנ

 טכעלש ןוא טקורעגסיורַא ןעוועג זיא רעיומטנַארפ רעד רעטנוא טנעמַאדנופ רעד

 ןכעלטסירק םעד ןסולפנייאאב בילוצ טאטלוזער א ןעוועג זיא סָאוו ,טגיילעג

 יד ןריפוצכרוד -- טנעמַאדנופ םעד ןגייל טימ טריפעגנָא טָאה ON ,רעטסיימ

 רערוכיש א טָאה ,ךאד םעד ןקידנערַאפ םייב .טעברַא-שזַאטָאבַאס עכעלרעפעג

 .מ ייב רעטײברַא םעד ,רבח ןייז דוס םעד טלייצרעד רעטעברַא-טנעמַאדנופ

 .ןלאפנייא -- ןקידנעסיוא TORI טעוו עדייבעג ענייש יד IN ,ןַאלּפַאק

 SINT םעד ןקידנע ןכָאנ ,רעבמעווַאנ שדוח pr ,תבש א ןיא לֶאמנייא

DNAןפיוא .ןטלאפש עסיורג טקרעמַאב טנַאווזטנָארפ רעכיוה רעד ףיוא ןעמ  

 גנושרַאפסיוא IW ןעמונעגרעטנוא רעדילגטימ-סגנוטלַאווראפ 2 ןבָאה גָאט ןרעדנַא

 -סיורָא דלַאב רעבָא PT טָאה'ס .רעטעברַא ןרוכיש םעד ןופ העידי רעד ןגעוו

 .טנעמַאדנופ ןבענ ןעוועג טיובעגפיוא זיא טנַאווזטנָארפ עכיוה יד זַא ,טלעטשעג

 זיא טעברַא יב יד טכיזפיוא סנעמעוו רעטנוא ,טקעטיכרא רעשיטָאטש רעד

 רעקידלַאב רעד PINT א WAN ,טמסעג קערש ראפ ךיז טָאה ,ןרָאװעג טריפעג

 .ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא רע זיא ףליה רעשיניצידעמ

 וצ עדייבעג יד ,טעברא עקיטיינ יד ןביוהעגנָא דלאב PAIN ךיז טָאה'ס

 ,רעטצנעפ PR ןריט YOR ןורָאװעג טרעיומרַאפ שינעמכַאפ ןענעז'ס .ןעוועטַאר

 ןוא NT IPA דרע רעד ןופ סעקלעב ךרוד טציטשעג ןרָאװעג זיא טנַאװ יד

 -סגנוטלַאווראפ רעד יוו םעדכָאנ .רַאפעג יד ןרָאװעג טקיטייזאב זיא טימרעד

 טקעטיכרַא ןשיטעטש םעד טכוזַאב ןינע םעד ןיא טָאה אקשטנָאמ .ל דילגטימ

 עקיטיינ יד ןינָאק ןייק טקישעגסיורַא דלַאב רעטצעל רעד טָאה ,שזדָאל ןיא

 םעד רעטניה טנעמַאדנופ-ןאטעב We ַא ןרָאװעג טגיילעג זיא'ס .טיילכַאפ

 רעטסיימ רעד .דנַאב םענרעזייא IN טימ ןעמונעגמורַא טנַאוו יד TN טנָארפ
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 םויכ היסנמיגה ןינב תיזח

 דוסיה תינבב םייוקיל ללגב ריקב םיקדס ועיפוה הינבה תעב

 (טנייה) עדייבעג-עיזַאנמיג ןופ טנָארפ רעד

 שזַאטָאבַאס ןבילוצ ןטלַאּפש ןזיויאב יוב ןתעב PT“ ןבָאה טנַאוו רעד ףיוא

 .טנעמַאדנופ םעד ןעיוב םייב
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TDטייצ רעצרוק א ףיוא ןרָאװעג זיא יקסװעשטרַאט ןטעברַא-טנעמַאדנופ יד  

 -רעיומ ןוא טנעמַאדנופ PD רעמענרעטנוא רעטסיימ-רערעיומ רעד .טריטסערַא

 .טנעמַאדנופ םעיינ ןופ ןױל-סטעברַא ןופ ןטסָאק יד טלָאצַאב טָאה טעברַא

 ירַאנילָאּפַא ,יקצולירפ חנ ןטַאטופעד"םייס יד טימ גנוטַארַאב רעד ךָאנ

 זיא ,שזדָאל TD INP רטָאיּפ טַאקָאװדַא ןטימ ךיוא PR עשרַאוו PR סאלגטרַאה

 .סעצָארּפ -טכירעג א ףיוא ןייז וצ רתוומ ןסָאלשַאב ןרָאװעג

 ץנעגילעטניא יד ןוא תוחוכ-רערעל עטסנרע ,גנוטייל עטפַאהרעטסומ יד

 -לוש עשיכולמ יד דצמ ןכוזַאב יד ךָאנ טנַאקַאב ןרָאװעג זיא םידימלת יד ןופ

 ןעמוקעג ךיוא ןענעז'ס ןוא ,ןינָאק ץוחמ טמשעג ךיוא טָאה לוש יד .ןרָאטקעּפסניא

 .רעטרע ערעדנַא ןופ ןוא שזדָאל ,ָאלָאק ,עצּפולס ןופ םידימלת

 [ONT טימ הסנכה טגנערב סָאװ ,טייקיטעט א ןריזינַאגרָא םידימלת יד

 : םירבח-לוש עטלטימאבמוא טציטשרעטנוא ןרעוו'ס

  (x("ץֶאמָאפ אינטארב,) ףליה עשירבח א ;

 -ןכָאװ יד .ןטנַאלַאט סיוא ךיז ןענעכייצ'ס רעכלעוו ןיא ,גנוטייצלוש א (ב

 .("לשימ אקסווַאינשטוא.) "קנַאדעג רעשירעליש רעד, טפירש

 ןוא לַאנָאסרעּפ-רערעל mp ףליה רעד טימ טריפעגסיוא ,ןזערפמיא (ג

 .יקסװָאגָאלג רָאטקעריד ןופ ףליה רעד טימ וויטקַא סרעדנוזאב ,םידימלת

 רעד ףיוא ןענעז ,בצמ ןשיטירק ַא ןיא טעשזדוב םעד ןקעד ןענָאק וצ ידכ

 -גוא-ָאניק ןרָאװעג טריזינַאגרָא ,רעדילגטימ-סגנוטלַאווראפ יד PD וויטַאיציניא

 NDP ONT ןענופעג רעירפ ךיז טָאה'ס ּוװ וצרעד לַאקָאל םעד .ןעגנומענרעט

 ןעוועג זיא ןופרעד חוויר רעד רעבָא ,ַאלּפַאק השמ ןבעגעג טָאה ?ַאכעשטוא.

 .ךַאווש

 ןַאמָאר ןטיול) "סידַאוו NYP, OOD רעד טגנערבעג טָאה הסנכה עסיורג א

 עכעלטסירק ליפ ךיוא טכוזאב ןבָאה םליפ םעד (שטיוועיקנעש קירנעה ןופ

 .הביבס ןוא ןינָאק ןופ רעניווונייא

 )29—1928( עיזאנמיג ןופ עיצַאדיװקיל יד

 ענעמוקעגניירַא יד ,הליהק עשידיי יד ךיז טרענעלקרַאפ IW וצ רָאי ןופ
 ערעסערג PR רעבירַא זייוונפוטש ךיז ןעיצ ,גירקטלעוו ןטשרע ןתעב תוחפשמ
 .רעדניק-לוש לָאצ יד טרענעלקרַאפ קידנטיידַאב טרעוו טימרעד TN -- טעטש

 ןרעװ רערעל יד OND ןעניול יד ןזומ עיצַאלפניא רעטקרַאטשרַאפ רעד בילוצ
 .רעווש ןָא טמוק דומיל-רכש םעד ןבייה ONT רעבָא ,טרעכעהעג

 ןטייקירעווש עסיורג טכַאמעג רדסכ ןרעוו םוירעטסינימיסגנודליב םעד דצמ
TNרעבָא ,עדייבעג-עיזַאנמיג יד ןקיטרַאפוצסיוא ןעגנורעדַאפ  PROוצרעד  
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 בילוצ הביס עטייווצ א .ןטייקכעלגעמ עלעיצנַאניפ Pp ןעוועג טשינ"טולָאסבַא

 יד ןופ אצויזלעופ א זיא ,רעדניק-לוש לָאצ יד pr טרענעלקרַאפ'ס סָאװ

 -פיוא ןעגנוימַאב טכַאמעג ןרעוו'ס .ןעגנוגנידאב עשימָאנָאקע עטרעגרערַאפ

 אצפולס ,ךעלטעטש עשינכש יד ןופ ןטלאטשנַא-ןרעל עניילק pe רעדניק ןעמענוצ

 רעבָא ONT ONT .ןעגנוגנידאב עקידנכערפשטנא ייז IND ןפאש ןוא ָאלָאק ןוא

 TAT טריזילַאער טנָאקעג טשינ

 רעיינ רעד ןופ ןעמ טָאה ,ןייז ךישממ ןופ טייקכעלגעממוא רעד בילוצ

 ןעוועג זיא orn ,לושד"הנבי, רעד ראפ ןלַאקָאל טלייטעגוצ עדייבעג-לוש

xטרעוו'ס .קיטסיאאדוי ראפ םַארגָארּפ ןרעסערג א טימ לושסקלָאפ ערעטיירב  

 ,טרָאּפס IND TN OUP VDI, AND ץאלפ טלייטעגוצ רעטייוו

 OND טרָא ןבעגעגּפָא עדייבעג רעטלַא רעד ןיפ ךיוא טרעוו רעטעפש

 ץירָאמ רעציזרָאפ-סגנוטלַאװרַאפ םענעזעוועג םענעברַאטשרַאפ PD הנמלַא רעד

 :טַאטלוזער ןקידנגלָאפ ןבעגעג טָאה עיזַאנמיג רעד ןופ ץנעטסיזקע יד .רעדנַאלפ

 טָאה ייז PD לייט ַא ,"ערוטאמ, ןעמוקַאב ןבָאה ןטנעװלָאסבַא 80% רעביא

 .דנַאלסיוא ןיא לייט ַא ןוא ,דנאל PR טרידוטש

 רעד ןופ ךיוא יוו ,םידימלת יד ןופ ןעגנוזעג ,עיזאנמיג ןופ ןמיה רעד

 עיזאנמיג רעד ןופ ןרידיווקיל ןכָאנ ןרָאי ליפ ךָאנ טָאטש רעצנַאג רעד ןופ טנגוי

 "שאדרַאשט, TD עידָאלעמ רעד ףיוא

 םידימלת ןענעז רימ,

 * "...טעשז-עג-ַאק ןטנַאקַאב םענופ

 .ןכַארפש עדמערפ ןופ לייט םניא ךיז טניפעג שיליופ ןיא טסקעט רעד *
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 היסנמיגה םובלא ךותמ) ןינוקב תידוהיה היסנמיגה

 (םובלַא-עיזַאנמיג םענופ) א. 6. 2. ןינָאק PR עיזַאנמיג עשידיי יד

Se 
Re 

 )1925( סייר הרומה םע תיעיבשה התיכה ךותמ הצובק

 )1925( סייר 'לרפ ןירערעל רעד טימ סַאלק רעט-7 רעד ןופ עפורג ַא

 ~~ 2 ןמבורג הרומה
 | | eC ןַאמבָאדג רערעל רעד

 כר | הגצה תעב הקסילק הלדא הדימלתה

 גנולעטשרָאפ ַא תעב



Rok 1 Konin 6. 20 stycznia 1921 r. א 1 

022818 08 
Drukowana jako manuskrypt. 

ShOWO WSTERNE. 
2 nataury rzeezy gazetka nasza, jako szkalna ma charakter. nicyednolity: proza, ,ק062]ם atwory 

naike sc, humanistyczne, ogtoszenia i 10. ם przedewszystaim: 762068 שו6אש | sam wick piszacych 66 

 . dalcko jest od jakicjs artystyezncj harmonrji.ן826148 12 .₪516

 ןאס8)6886 zaznaczy¢ musi, 20 wi¢kszq 62646 arty<atow, nadestanych do picrwszego 01670, ועז20-

niniciszym namerze pomieszcezono atiwory, kt6re zarow-2 1606, 26 וע  kosza. Zdajemy sobie sprawe¢0000 40  

py¢ wydrukowanc. 662 bylo zrobic?ץסשותהו קצוצ  no 26 wzgicda na treSe jak i na forme moze nie 

KOLEDZY + ]אסן ברא 

Od Was, od katdego 2 nas zalezy utrzymanic naiezyieqo poziomu i Styla naszej aazetki, 

Nie cheemy nikxomi 10 06 CO ta 0 { yak na psac, dwazamy wezciako 28 siosowne 28- 
at tyרכוש  ATEN 6061 

 "הנלוקש אקטעזאג, םידימלתה pny תלחתה
 "לשימ הקסבוינשטוא, םשה תחת ועיפוה םיפסונה תונוילגה

 :"ַאנלָאקש ַאקטעזַאג, גנוטייצ-רעליש רעד TD טייז רעטשרע רעד ןופ ביוהנָא
 ."לשימ אקסווַאינשטּוא, : ןעמָאנ ןרעטנוא ןענישרעד ןענעז ןרעמונ ערעטייוו יד

₪ 

| 
102 @pzreumklasy | 7727 | 

| 

S10 Klas. Koeduk. Gimnazjum Humanist. 

4 Wie zystwa Zydowskiej Szkoly Srednie| 

 עיצַאמיטיגעלירעליש א דימלת תדועת
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 יקסבוגלג להנמה םע היסנמיגב תישילשה הנשה ידימלת

 קעריד ןטימ עיזַאנמיג ןופ סַאלק עטירד
 ד

Me 

I ANDיקסווָאגַאלג  
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 יקסווָאגָאלג רָאטקעריד ןטימ סָאלק ַא יקסבוגולג להנמה םע התיכ

 יקסווַאגָאלג רָאטקעריד ןטימ סאלק ערעדנַא IX יקסבוגולג להנמה םע תרחא התיכ
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 ל

 רעיופ רָאטקעריד ןטימ סַאלק א רעיופ להנמה oy התיכ
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 (םלעזיימ) שטיוועיקטונ ַאקנַאי

 םויזַאנמיג ןיא םידימלת ןוא רערעל

PXעיזַאנמיג עשידיי ַא ןעוועג זיא ןינָאק . PRןבעגרעביא זיולב ליוו  

 -רעווינוא םעד טקידנעעג רעטעפש ןבָאה עכלעוו ,םידימלת ןופ ןעמענ עכעלטע

 ןינָאק PR טריציטקארפ רעטעּפש ,ןיצידעמ ר"ד -- קעלעפ אקלוב ר"ד :טעטיס

 ,עשרַאוו PR 1944 רָאי PR ןעמוקעגמוא -- קעדיא ןעזייא ירוי רעטסיגַאמ

 ןשטייד יד רעדייא -- קָאטש ןרעכעה א ןופ רעטצנעפ א TD קידנעגנירּפש

 ןיצידעמ רָאטקַאד ;קעטעימ ןעזייא ףָאזָאליפ רָאטקָאד ;טריטסערַא םיא ןבָאה

 ;ילארשייַאקסרּוג ַאשזדַאי טסיטנעד ר"ד ; ןינָאק PN טריציטקַארּפ ,רָאדיזיא ַאװַאק

 שטיווָאבוקַאי טַאקָאװדַא : ַאקסוָארָאכָאמ -- אניגער עזוַארק עיצַאמרַאפ רעטסיגַאמ

 אקסווַאנפיל ףָאזָאליפ רעטסיגאמ :(ַאזיל םארב טימ טַארייהעג) ןישיוואטס ןופ

 ףָאזָאליפ ר"ד ;לעגָאפ ןיצידעמ ר"ד ;לארשי יקסװָאנּפיל ןיצידעמ ר"ד :ַארימ

 DR טריציטקַארּפ טציא) םהרבא יקסלעשַאנ ןיצידעמ ר"ד :ַאקנַאי לעגָאּפ

 ףָאזָאליּפ רעטסיגַאמ ; (ןישיווַאטס ןופ) רעייטש ןיצידעמ ר"ד ; (עילארטסיוא

 קישטרַאקעיּפ רעינישזניא ; יקסווָאקירטס לאכימ רַאנירעטעװ ר"ד ;רוטרַא ץישּפיל

 ;ףסוי קישטרַאקעיּפ רעינישזניא ;םייח קישטרַאקעיּפ רעינישזניא : רעדנַאסקעלַא

 ןתנ (םקיחא) יקסווָאקירטס ירוי רעטסיגַאמ ;ל"ז (לחש) השמ ןיוועל טַאקָאװדַא

 .ַא .א קעדַא יקסרוג קינָארטקעלע רעינישזניא ןוא

 םויזַאנמיג ןשידיי ןופ רערעל ןוא ןרָאטקעריד ןופ המישר

 -רוטַאנ -- ַאלעה ךאבנרעפ :לַאנָאסרעּפ"רערעל .קאסור רָאטקעריד )1
 .(רענכייצ) קיווָארוב ןוא טסינָאלָאּפ -- ןושרג טרעביז :טפַאשנסיוו

 יורפ) ַאקסװָאגָאלג : לַאנָאסרעפ-רערעל .יקסווָאגָאלג -- רָאטקעריד )2
TDטסינָאלַאּפ -- סוקרַאמ ,שיזיוצנארפ ןופ ןירערעל :;(רָאטקעריד םעד ; 

 ;קיטאמעטאמ -- ןַאמבָארג :קיטַאמעטַאמ ןיטרַאװַאג ; רעקירָאטסיה -- רעלהַאמ

 רעגערפ רעלקניוו ,ןייטאל -- ךירוא אנוואסומס

 .שיערבעה -- גרעבנייוו 3 רעקירָאטסיה

 -- רעלדא ;ןייטשקנַארפ :לַאנַאסרעּפ-רערעל .רעיָאפ -- רָאטקעריד (3

 ,טסינָאלַאּפ

 דלעפניא :לַאנַאסרעּפירערעל .דלעפניא דלָאּפָאעל -- רָאטקעריד (4

 -סיה -- ןײטשנָארב ;טסינַָאלַאּפ -- רעלצנערק :;טּפַאשנסיװירוטַאנ -- אשאמ
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 ND“ ר"ד :רעקיזיפ -- שַאדרַאב ר"ד :קיטַאמעטַאמ -- ןייטשנרַא :רעקירָאט

 .קיזיפ -- סייר ןייליירפ -- ןַאמדלַאװ ,רעקירָאטסיה -- קושיל

 .ץישפיל ןַאי רָאטקעריד )5

PXןבָאה עיזַאנמיג רעד ןופ ןרעיומ יד  PTןשיווצ סעביל טלקיװטנַא ךיוא  

 -- קעדיא ןזייא :ןבָאה הנותח טימ טקידנעעג בור'ס Pr ןבָאה סָאװ ,רעליש יד

 -- ?NUN :ַאקנַאה ַאקסלעשַאנ טימ -- קעטעימ ןזייא ,ַאשזדַאמ ַאקסנישטשעל טימ

 ךיוא .ןישיוואטס PD שטיוװָאבוקַאי טימ -- אזיל OND :ַארָאד גרעבנעוועל טימ

 רָאסעּפָארּפ .םויזאנמיג ןשידיי םענופ סנירעליש טימ טַאהעג הנותח ןבָאה רערעל

 :ַאװע ןעזייא טימ -- ןײטשנרָא 'פָארּפ ;ַאירַאמ .ַאקסניּפיל טימ -- רעלקניוז

“PNWַאלָאּפ ןעזייא טימ -- ןײטשנָארב : “PNDטימ -- ןַאמבָארג  ONTעקשַאר ; 

 .אניגער אקסלַאווַאק טימ — רעגערפ יּפָארּפ

1926—1962 

 ףערטנעמַאזוצ X יב רָאי 36 ךָאנ ,סאלק רעבלעז רעד ןופ ןטנעװלָאסבַא עפורג ַא

 לארשי ןיא

259 



 דלעפניא דלָאּפָאעל רַאסעּפַארּפ

 (ןליופ PN טפַאשנסיװ PD עימעדַאקַא רעד ןופ סעזערפ)

 ןינָאק

PXןיב 1922 רעמוז ביוהנָא  PXטַארָאטקָאד ןכַאמ ןכָאנ רָאי א ןעוועג ןיוש , 

 pox טלַאמעד ןיב'כ .ץניװָארּפ רעד ףיוא קיטקַארּפ-רערעל ךָאנ רָאי 2 ןוא

 -רעווינוא רעשינַאלעגַאי רעד .עיציבמַא עסיורג א טאהעג ןוא רָאי 24 ןעוועג

 דלעפניא .ל .ּפָארּפ

 TON ,קיזיפ רעשיטערָאעט TID טַארָאטקָאד םעד ןעמוקַאב ANA ךיא ּווו ,טעטיס

 רָאי 25 ענייז ןופ ךשמ pr ןאזנאטַאנ וואלסידַאלוו ןופ טנעדוטס רעטסעב רעד

 טימ ןריסערעטניארַאפ טלָאװעג DW] INT PT רע טָאה ,רוסעפַארפ pr ןופ

Pnטפנוקוצ . PNבָאה  IKIטעברַאעג  PRעשידיי רַאפ ןלוש  DIP 

PRםענייא ןפָארטעג ךיא בָאה "ןטנאלפ, רעװָאקַארק יד  PDעניימ  

 -טאווירפ א PNR עטכישעג ןופ רערעל א זיא רע IN ,טלייצרעד רימ טָאה רע .םירבח

 טנגוי סנעמעוו ,עיזאנמיג א זיא ONT זַא ;ןינָאק PR רעליש עשידיי ראפ לוש

 ןעמ INP PON טָאטש PR IN TX PVD TX טנעגילעטניא סרעדנוזאב זיא

 ןַארַאפ טרָאד ןיוש PRO רעבָא ,ןאב רעד טימ ןרָאפוצ טשינכָאנ לייוורעד

 לוש רעד PRIN ןוא ;ןריסרוק ןביוהנָא בורקב לָאז wa יד ןוא NPRM ַא
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 טלָאוו'כ יצ ,טגערפעג ךימ ONT רע .רָאטקעריד א רַאפ ןטסָאּפ א טנאקאוו זיא

 םוצ ןביירשנָא רע טעוו ,ָאי DW PX ,ןטסָאּפ םעד ןעמענוצנָא טיירג ןעוועג

 .סעיצַאקיפילַאװק ןוא ןעמָאנ ןיימ ןבעגנָא ןוא לוש רעד ןופ טַאר-סטכיזפיוא

 טַאהעג PR INT עקָארק PR .ןרָאװעג ןלעפעג רעייז רימ זיא ןַאלּפ רעד

 ןוא ,רעטלע ןיימ ןיא ןשטנעמ -- טניירפ עטנעָאנ עקינייא ךיוא ןוא םירבח ליפ

 רעד ןיא סנטסָאּפ ןעמענוצנָא טיירג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ערעטלע לסיבַא

 רעטסעב ןיימ ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .ןטעברַאוצטימ ןעמַאזוצ ידכ ,ץניװָארּפ

 ,רעלעדייא IN ,רעקיטַאמעטַאמ רעטנכייצעגסיוא IN ,ןייטשנרַא ןועמש -- דניירפ

 ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע) שטנעמ רעמַאקלופ x ללכב ,רענעדיישַאב

 .(ָאּפַאטסעג רעד

 רעסיורג רעד ןיא ,רָאטקעריד סלַא טמַא םעד ןעמונעגרעביא בָאה ךיא

 לַאנָאסרעּפ ןיימ PN .ןליופ PR עיזַאנמיג עטסעב יד ןפַאש לעוו'כ זַא ,גנונעפָאה

 PROT“ רעלַאמינימ א טימ רעבָא ,ןטַארָאטקָאד טימ רערעל ףניפ ןעוועג ןענעז

 עניימ .טעברַא רעד וצ קשח ליפ טימ ,עטנעגילעטניא רעבָא ,קיטקַארּפ רעשיט

 טָאה טנגוי יד .ןעגנואיושנָא עוויסערגָארּפ טַאהעג ,ךיא יוו UN ,ןבָאה םירבח

 .עביל PR יורטוצ ןלופ רעייז טימ טיירפעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ,טסּוװעג םעד ןגעוו

PRרעד טימ טנָאקעג ןיוש ןעמ טָאה 1922 רָאי ןופ טסברעה  INDןרָאפוצ  

 ןשיווצ ןאב עלַאקָאל א !ןעװעג ONT זיא ןאב ַארַאפ ON רעבָא .ןינָאק ןייק

 TD טייקלענש א טימ ןגיווואב PT ןבָאה ןגוצ יד .ָאװַאקלַאשטס ןוא אנטוק

 OND ONT“ ,ןאב יד IN ,טרעכיזרַאפ זדנוא טָאה'מ .העש א רעטעמַאליק 0

 .ןינָאק ןרָאפכרודַא ,ןסלער יד ןגיילרַאפ TORI ,טעוו ,ןזיופ טימ עשרַאוו טעדניב

 םעד וצ עיצַאטס רעד ןופ העיסנ יד .קיזומיטפנוקוצ ןעוועג זיא ONT רעבָא

 ןעמונעג ONT ,עטרַאװ רעד ןופ גערב ןקניל ןפיוא לטעטש ןקידנגיל-שירעלאמ

 .טונימ 0

 ןעזסיוא PNR גנורעדנע IW ןעוועג םרוג טָאה עינילדןַאב א ןעיוב סאד

poטעמכ .ןרענעלקרַאפ ןבױהעגנָא ךיז טָאה רעניווונייא לָאצ סנעמעוו ,לטעטש  

 טימ רעגריב רענינָאק ענעעזעגנָא לָאצ יד טרענעלקרַאפ ךיז טָאה שדוח ןדעי

 רעירפ .ענטוק ןוא שילאק ,שטשָאגדיב ןייק ךיז קידנעיצרעביא ,תוחפשמ ערעייז

PXןטייצ עטוג יד , ONTרעזדנוא  Swןיא ןוא ,רעליש 200 רעביא טַאהעג  

 .120 ןפָארטַאב רעליש לָאצ יד טָאה ,1922 רָאי

 ןעיובוצסיוא טרינאלפ טַאר-סטכיזפיוא רעד טָאה ?TX עקידרעירפ יד ןיא

 ,עיזַאנמיג רעזדנוא ראפ ןעניד טלָאזעג טָאה סָאוו ,סעדייבעג עטסנעש יד TD ענייא

 .ןרעוו טקידנעעגסיוא בורקב טעוו לוש עיינ יד IN ,טרעכיזרַאפ רימ טָאה ןעמ

 ןינבדלוש םייב טעברַא יד זיא ,ןינָאק ןופ קעװַא רעטעפש רָאי 2 טימ ןיב'כ ןעוו
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 ןעגנולעג INI רימ זיא ןעגנואימאב עסיורג INI .סיוארָאפ ןעגנַאגעג טשינכָאנ

 .עדייבעג רעקיקָאטש 3 רעד ןופ רעטרַאּפ ןלַאז 2 ןקיטרעפוצסיוא

PXרעד ןופ יוב ןופ עטכישעג עקידריווקרעמ יד ןבילבעג זיא ןורכז ןיימ  

 עקידנעמוק יד רַאפ ןרעוו טנַאקַאב OND ,רעביא אד רזח PR ON ,עיזַאנמיג

 .תורוד

 םעד טרעכישעגנָא ןבָאה (סענַאגילוכ) ?ָאינטָאס ַאנרַאשט , עקיטרָא יד

 ןָא ןלעטש רע לָאז טנַאװ TOR IN ,טדערעגוצ OX PR רעטסיימ-רערעיומ

 ןיא זא ןעעז וצ טפָאהעג ןבָאה ליפש םעד MD ןרָאטַאיציניא יד .טנעמַאדנופ

 רעדניק עשידיי יד ןטישרַאפ TIN ןלַאפנייא טנַאװ יד טעוו גָאט ןלעה ,םענייש ַא

 .רעדניק יד רעביא טכַאװעג טָאג טָאה ,סיוא טעז'ס יוו ,ךָאד .רערעל ערעייז טימ

 רעד .ןעמירקוצסיוא ןבױהעגנָא ךיז יז טָאה ,ןלַאפעגנייא זיא רעיומ יד רעדייא

 ןובשח םענעגייא ןפיוא .ןרָאװעג טקעדטנַא דלַאב זיא רעטסיימיוב ןופ לדניווש

 םעד ןעיוברעטנוא ןוא רעיומ יד ןכיילגסיוא ןענישאמ טימ טזומעג רע טָאה

 .טנעמַאדנופ

 ןַא זיא לוש א ןופ רָאטקעריד x ןייז זַא ,טלעטשעגרַאפ רימ בָאה ךיא

 TT ןבָאה טנָאזירָאה םעד PIN רעבָא .גנוקיטפעשאב עכעלרעה ןוא עילידיא

 טָאה'ס ןעמעוו I ,םוירָאטַארוק רעשזדָאל ONT .סערַאמכ ןזייוואב וצ ןביוהעגנָא

 רעה רעד .רָאטקעריד סלַא טקיטעטשַאב טשינ ךימ טָאה ,לוש רעזדנוא טרעהעג

 עקירָאיי24 IN ןוא ,גנוי וצ ןיב ךיא זא ,טרעלקרעד גנערטש רימ טָאה רָאטַארוק

 ןענַאטשַאב זיא טסַאל ערעווש עטייווצ יד .סעטערעּפָא OND רָאנ ןגיוט ןרָאטקעריד

 יד TD טייקמערַא עקידנגייטש יד ,בצמ ןלעיסנאניפ ןרעווש םעד בילוצ

 px לֶאצ-סגנורעקלעפאב רעד ןופ סגנורענעלקרַאפ PR רעניווונייא רענינָאק

 טזומעג רערעל יד ןבָאה ,ןעגנוגנידאב זיא'ס עכלעוו ןפמעקוצסיוא ךיז ידכ .טָאטש

 טאהעג גנולָאצסױא רעד ךָאנ סנגרָאמוצ סעיסנעפ יד ןבָאה םעד ץוח .ןקיירטש

 .טרעוו ןרענעלק א

PXאמתסמ ,ןינָאק  PN JNןעוועג טשינכָאנ טלָאמעד זיא ,עשראוו  

ppסעקטָאילּפ, יד ךרוד ןרָאװעג ריווועג רימ ןענעז סעיינ יד .ָאידַאר ? TIN 

 רעוועשרַאוו יד .שזדָאל PR עשרַאוו טימ ןעגנודניבראפ עשינָאפעלעט ךרוד

 לָאמַא IX קנעדג'כ .געט 2 ןופ ךשמ PN ןינָאק PP טרעדנַאוועג ןבָאה ןעגנוטייצ

IW PXףיוא ,טנווָא  xַא ןיא טנַאיצילָאּפ א ןעמוקעג זיא ,עזערפמיא-לוש  

 עגַארפ ןיימ ףיוא .ןייגוצרעדנַאנופ ךיז ןליופאב זדנוא ןוא רידנומ םענעטַאנַארג

 ONT ןעמ IN ,טרעפטנעעג ןרעג טשינ רע טָאה ,ןופרעד הביס רעד ןגעוו

 TD טיוט JAN טסווורעד Pr PNR AXA ױזַא .טנעדיזערּפ םעד טעדרָאמרעד

 .שטיווָאטורַאנ לאירבג

PIDסָאװ ,םעד  PNטאהעג טשינ בָאה  PPךיימ טָאה ,גנוקיטעטשַאב  
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 ןזָאלרַאפ PR טעברַא רעד ןופ ןרינגיזער וצ טביולרעד טשינ רימ עיציבמַא

 סעיצַאטיזיוו עקינייא ןוא רָאילוש םעד ךָאנ עקַאט .רָאי-לוש ןייא ךָאנ ןינָאק

 ןטייקירעווש ןָא םוירָאטַארוק ONT ךימ ONT ,סנעמַאזקע-ערוטַאמ יד INI ןוא

 .טקיטעטשַאב

 יד זיא 1923724 רָאי-לוש PR .ןעגנַאגעגנייא םָאזגנַאל זיא לטעטש סָאד

 .טרעגרערַאפ רדסכ Pr טָאה בצמ רעלעיסנַאניפ רעד .80 ףיוא ןלַאפעג רעליש לָאצ

 עסיורג ַא ןעוועג רימ IND זיא ןינָאק PR טייקיטעט ?Pm TD A ןטייווצ ןפיוא

 ןירערעל סלַא ןטסָאּפ א ןעמונעגנָא טָאה עכלעוו ,ַאינָארב רעטסעווש ןיימ דיירפ

pxלוש-סקלָאפ רעשיכולמ רעד  prןינָאק . 

 ONT .הער תוברת וצ ןעגנַאגעגסיוא זיא טעברַא רעזדנוא ןופ רָאי 2 יד

 po רערעל יד ןופ .טשיװעגּפָא המחלמ יד טָאה רוד רענעגיוצרעד זדנוא ךרוד

 1924 ץרמל 28-ב ןופטשה תעב יאמב 3-ה בוחרב רניו לש ותיב

 1924 ץרעמ 28 םעד גנוציילפרַאפ רעד תעב ON יאמ 3 רעד ףיוא זיוה סרעניוו
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pox poxןבילבעג , PRןבעל ןבילבעג רָאנ זיא רעליש יד ןופ  poxעקיצנייא  

 ,ןינָאק ןיא ןעזעג רעדיוו ,טײהנזעװּפָא רָאי 40 ךָאנ ,ךימ טָאה יז ןעוו : ןירעליש

DRAןרערט טַאהעג יז  PRןגיוא יד . 

 רעד ןופ גערב ןקניל ןפיוא ןגעלעג שירעלָאמ זיא עלעטעטש סאד

 זיא PT TD סנייא ,רעזייה IND א ןענַאטשעג ןענעז גערב ןטכער ןפיוא .ַאטרַאװ

 סלָאמעד זיא ןינָאק PNR .טניווועג בָאה PR ּוװ ,לזייה עקיקַאטשנייא ONT ןעוועג

 רעטעמ 200 ןענופעג PT טָאה טעזָאלק ONT .עיצַאזילַאנַאק ןייק ןעוועג טשינ

 טכיל א טימ טכַאנייב PAN געוו OMT ךיז ךיא ןָאמרעד טנייה ךָאנ .זיוה ןופ טייוו

 PINT PR -- NW ןוא טנַאה רעד ןיא

 ןביוהעג קיטלַאװעג ַאטרַאװ יד PT טאה ,1924 גנילירפ ביוהנָא ןיא

 ,רעטנַאקַאבמוא IW .קירב יד טריקַאטַא דליוו ףיול PR ןבַאה סעירקיזייא יד ןוא

 1924-2 ןופטשה תעב ףצומ יאמב 3-ה בוחר

 1924 -- גנוציילפרַאפ רעד תעשב ןסָאגרַאפ ,יאמ 3 OND יד
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 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי רענינָאק יד טלדיזעג טָאה ,טנַאה רעד ףיוא דנַאב ַא טימ

 ךיא INT טייצ רעד PR .גערב JOM ןפיוא ןעמוקאברעבירַא טלָאװעג ךיז

 טשינ וליפַא זיא רע ּוװ טרָאד TAN ,םזיטימעסיטנַא םעד טריפשעג םוטעמוא

 ,שטנעמ רעטנַאקַאבמוא רימ OND ,רעד זַא ,ןזיוועגסיורא Pr טָאה'ס .ןעוועג

 יד רעביא טכיזפיוא יד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעינישזניא רעד ןעוועג זיא

 .שיוטסיוא-רעטרעוו רעפרַאש א ןביוהעגנָא זדנוא ןשיווצ pr טָאה'ס .קירב

 ןריפסיוא ןתעב ןטמַאַאב ַא ןקידיילאב ראפ טכירעג PR טפשמ א :טַאטלוזער

 .טסניד ןייז

ONTזיא  INVAףערטנעמאזוצ רעקיצנייא ןיימ  TOMטכירעג ןשיליופ . 

 עקידנעריר ַא טיירגעגוצ Pr ןיילא ןוא ,טקידייטרַאפ POR ךימ ANA ךיא

 רעד טימ טפָארטשַאב Pa PR ךעלשטנעמ ןעוועג זיא רעטכיר רעד .עדער

 .ףָארטשי-טלעג .ה .ד .ףָארטש רעטסלַאמינימ
 זיא WONT ONT ,ןכָארבעגנייא קירב יד PT ONT ,ןופרעד קיגנעהּפַאמוא

 .רעסַאוו PR ןענופעג ךיוא ךיז טָאה לזייה ןיימ PR ,סעגערב יד ןופ סיורַא

 סָאד זיא ךיוה יוזא -- קָאטש ןטשרע ןפיוא טניווועג ךיא בָאה קילג םוצ

 רעד TD טרילָאזיא ןעוועג ןענעז PR PR ַאינָארב .ןעגנאגרעד טשינ רעסַאוו

 טגעלפעג ענשזַאווזלוש רעד ךימ טָאה רעטעפש .םירבח ערעזדנוא vox ןוא לוש

 .ןיירא לוש ןיא ףיוה ןיימ ןופ עקדול ַא טימ ןעמענ

 ,רעסיורג רעד ןבענ לזייה קיקָאטשנייא ,ןיילק א ןעוועג זיא לוש רעזדנוא

 ןפיוא .עיזאנמיג רעקיטפנוקוצ רעד PD עדייבעג רעטקיטרעפעגסיוא טשינכָאנ

 ןעוועג ךעלטנעגייא זיא ,רָאטקעריד ןראפ עלעביטש ןיילק א ןיא ,קָאטש ןטשרע

 ,ענרעצלָאה יד ףיוא PT ןעפארדפיורא םייב טפָא יו .רעמיצ-רערעל ןופ לייט א

 ,רעיורט טימ ליפ ןעוועג ךיא ןיב PON עלעביטש ןיימ pr ךעלפערט עלָאמש

 ,םעד ןיא ןעגנערבראפ ךיא לעוו ןבעל ןיימ ןופ טשער םעד זַא ,ארומ ןוא שואי

 .לטעטש םעניילק ןקידנברַאטשּפָא ןרעדנַא רעדָא

 -סטכיזפיוא ןופ טנעה יד PN ןענופעג ךיז ןבָאה לוש רעד ןופ ןסנַאניפ יד

 רענינָאק עטסנרע ןוא ערעטלע יד ןופ ןענַאטשַאב ןענעז רעדילגטימ עריא .טַאר

 ןייק טַאהעג טשינ ייז טימ בָאה PR .רימ רַאפ רעטלע לָאמ 3 רעדָא 2 ,םיבשות

 .ייז ןופ רעטסגניי רעד ,עקשטנאמ 'ה ןעוועג זיא םַאנסיוא IN ,ךַארּפש עמַאזניימעג

 ןופ axe ןלעיסנַאניפ ןזָאלסגנונעפָאה םעד בילוצ טריוורענעד קידנעייז ,לֶאמנייא

 ןרינגיזער וצ ןסָאלשַאב ךיא ANT ,טַאר-סטכיזפיוא ןופ טפַאשגרַאק PX לוש רעד

 [OMT ,טַאריסטכיזפיוא ןופ גנוציז ַא ןפורעג בָאה'כ .ןטסַאפ"ןרָאטקעריד םעד ןופ
 יו סעּפע ובָאה רעדילגטימ יד .לוש רעד PR DINK PR ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןָאק'כ ,טגָאזעג ייז סע בָאה ךיא זַא ,ךעלגעמ) גנוציז רעד ןופ הביס יד טליפעגרָאפ

 טשינ סייוו'כ .ןפנָארב רעשעלפ טכַארבעגטימ ןבָאה עלַא ןוא (ןענָאמרעד טשינ ךיז
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 רעבָא -- ןרעג טשינ ןוא קינייוו רעייז קנירט ךיא -- טריסַאּפ טָאה'ס ױזַא יוו

 .טרוכישעגנָא טעלּפמָאק ךימ ךיא בָאה (ןבעל ויימ pr לָאמ ןייא) לָאמ סָאד

 שאלפ א טימ ,רעדילגטימ-סטַאר יד TID םענייא ןופ ץנַאט א WI קנעדעג'כ

 TN ,ןכָארבעג בָאה'כ .טקילײטַאב Pr ANT PR ךיוא ןכלעוו ןיא ,ּפָאק ןפיוא

 יד רעטנוא טריפעג ,ןעגנַאגעגמייהא ,ךיז קידנעלקַאוו ,טכַאנייב רעגײזַא סנייא

 ריט יד טנפעעג טָאה ַאינָארב .עקניילוה רעד ןיא עטקילײטַאב 2 ןופ טנעה

 .ןעזסיוא ןיימ בילוצ ןקָארשרעד ןרָאװעג ןוא גנוניווו רעד ןופ

 ךיז INP יוו רעבַא ,ןעקנירטנַא לַאמַא PT INP IWIN IN“ ,ייטשרַאפ ךיא

NINןרזחרעביא שיטַאמעטסיס עיצַאדַארגעד . INDזיא רימ  ONTגנונערַאוו א ןעוועג  

 .ןבעל ןצנַאג ןפיוא

 יד ןיא ןסעגרַאפ וצ טימַאב ךימ ךיא בָאה ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא

 .טנַאמרעד OND PNY ךימ ךיז יז טָאה INT ,טיונ רענינָאק

 טלַאמעד PI ךיא .ןינָאק ןיא ןייז ןיימ ךָאנ רָאי ןעצ לָאמ עטשרע סָאד

 ןעמעוו טימ ,ןראב סקַאמ טימ ןעמאזוצ טעברַאעג PR שזדירבמעק PR ןעוועג

 Royal Society רעד ןיא .' לַאנרושז PR ןטעברַא טכעלטנפערַאפ ןעמַאזוצ בָאה'כ

 ןיא ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ןטעבראפ ןרעוו'ס עכלעוו ףיוא ןטנװַא IND ןעמוק

 דבכמ זיא ןעמ .לאנרושז ןבלעז PR ןטעברַא ערעייז טכעלטנפערַאפ טייצ ןופ ךשמ

 ,טפאשלעזעג רעכעלגינעק רעד ןופ רעדילגטימ ערעדנַא ךיוא ןוא .רעינַאּפמַאש טימ

 -יירגרעד עכעלטפַאשנסיוו ערעייז ןגעוו סעיסוקסיד טכעלגעמרעד ןרעוו סע ּווו

 DN .טַאװַארק רעסייוו ַא PNR קארפ א טעטכילפרַאפ זיא טנווא NIN ףיוא .ןעגנוכ

 ,קארפ PP קידנבָאה טשינ ןוא ,ץלָאטש טליפעג גנודאלנייא RI ןופ ךימ בָאה

PR INAםענייא ייב ןכַאמ וצ ןכלעזַא ןסָאלשַאב  TDרענָאדנָאל עטסעב יד  

 .רעדיינש

 רענָאדנָאל א PR PAR PNR PI ,קַארפ ןכעלרעה ןיימ PR ןָאטעגנָא

 רעטלייטעגוצ רעד ןוא ןעזסיוא ןכעלרעייפ ןיימ טימ טקיצטנַא — סובָאטיוא

 רימ רעטנוא טרעהעג PR בָאה סובָאטיוא ןקידייל טעמכ םעד PR .גנודאלנייא

 ענעטלעז א טייצ רענעי PR -- ךארפש רעשיליופ רעד PR ךערפשעג א

 דילגטימ םעד ,אקשטנַאמ 'ה טקרעמַאב TR טיירדעגסיוא ךימ בָאה'כ .גנוניישרעד

 טָאה עקשטנאמ 'ה ןוא לקנוט גונעג ןעוועג זיא'ס .ןינָאק ןיא טַאר-סטכיזפיוא ןופ

prטנעקרעד טשינ . ANT PNךימ  ON IWרימ טקידלושטנַא, : ןדנעוועג , PN 

 ,סעומש רעמענעגנָא IN ןדנוברַאפ ךיז טָאה'ס "? ןָאדנָאל PR יצ ,ןינָאק PNR ןיב

PRXטגָאזעג רימ טָאה עקשטנאמ 'ה ןכלעוו : 

 לעוו'כ IN טניימעג בָאה'כ ,טקילײװגנַאלעג רעייז ןינָאק PN ךימ בָאה'כ —
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 ןרָאפעג ןוא ןעגנורָאּפשּפָא עניימ YON ןעמונעגנעמַאזוצ בָאה'כ .ןרעוו עגושמ

 .ןָאדנָאל PP גולפסיוא ןַא ףיוא

ON --םויזאנמיג םעד טימ זיא  ? 

 רָאטקעריד 'ה רעד ןעוו .ןריטסיזקע IS טרעהעגפיוא גנַאל ןיוש טָאה יז —

 יד זיא -- רָאטקעריד ןעוועג TON INI PN ןיב ON רַאפ -- ןרָאפעגקעװַא זיא

oxyוצ ןעגנולעג זדנוא זיא רָאי עטלייצעג ךָאנ רָאנ .ןלאפעג רעדיוו םידימלת  

 yw יד ןטלַאהרעד

 בָאה'כ .רָאטקודנָאק רעד ןפורעגסיוא טָאה -- "!סוקריצ ילידַאקיּפ , —

 .רענטרַאּפ-סעומש ןיימ טימ טנגעזעג ךיז שינעלייא PN ןוא ןגייטשסיוא טזומעג

 ךיז UND .1962 ינוי PR ןינָאק ןעזעג PN INT לָאמ עטייווצ סָאד

 ,לוש רעקיטרָאד רעד PR רָאטקעריד ןעוועג PR pa לָאמַא זַא ,טנָאמרעד

 -נַאגרַאפ טימ טָאטש NR ןופ .ןינָאק עקיטסלָאמעד ONT רעמ טשינ זיא'ס רעבָא

 רעסערג לָאמ ייווצ ןיוש זיא יז .טפנוקוצ ןופ טָאטש א ןפאשעג ךיז טָאה טייהנעג

 רימ ןעמ טָאה ױזַא) 1970 רָאי PR .טנעקעג יז ANA PR טייצ רעד טניז

 .רעניווונייא טנזיוט 50 ןבָאה ןינָאק טעוו (טרעלקרעד

 עטסעב עניימ טימ טריסאפ טָאה סָאװ ןסיוורעד וצ טימַאב ךיז בָאה'כ

 טימ :ןטנעגילעטניא סרעדנוזַאב םעד -- אקלוב טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ רעליש

 ךעלרעה רעד -- ןייטשנייוו טימ ;רעקיטַאמעטַאמ ןטסעב םעד -- ןעניוועל

 ? רעטכיד רעקידנגָאזוצ

 .טעדרַאמרעד ,טעדרַאמרעד ,טעדרָאמרעד :רעפטנע רעבלעז רעד דימת

 רעד ןעוועג זיא, -- טגָאזעג רימ ןעמ טָאה -- 'עדייבעג-לוש רעד ןיא,

 ."'ָאפאטסעג רעד TID ץיזטפיוה

ponטקנעדעג רָאטקעריד רעקיטנייה רעד .טריטסיזקע לוש עקילָאמַא  

 ,ןשטנעמ יד PD רעבָא .סעיצקעל עטפַאהרעטסומ VPN טנָאמרעד ןוא ןעינָארב טוג

 .ןבילבעג טשינ ,ןירעליש עקיצנייא יד PIN ,רענייק זיא ,טנעקעג בָאה ךיא עכלעוו

 ,טעדרַאמרעד ןבָאה סעצווַארעלטיה ןעמעוו ,ןאמ PR ןגעוו רימ טלייצרעד יז

 .jay ריא לֶאזכ ךימ טעב TR ,ןרָאלרַאפ טָאה יז ONT ,ערוטאמ יד ןגעוו

 סלַא ,רעטנוא YR IW PNR .ערוטַאמ טאהעג טָאה יז IN ,גנוקיטעטשאב ַא

 .ןינָאק PR עיזאנמיג רעד ןופ רָאטקעריד רעקילָאמַא

 "טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןציקס, :ךוב סדלעפניא 119

 (.א .צ : שיליופ ןופ)
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 רעדנעלדירפ ַארָאנַאעל
 (קרַאידוינ)

 ןינָאק PR ןזעוולוש

 יורפ רעד PD "ַאיסנעפ,, יד ןעוועג זיא קנעדעג PR סָאװ Sw עטשרע יד

 .סעיגילער ענעדישרַאפ PO רעדניק טנרעלעג Pr ןבָאה טרָאד .ַאקסניבשזעיוו

 יד ,(ענפמעטסוו) ןסַאלקרעטנוא 2 טימ לוש"ןסאלק 4 ַא ןעוועג זיא סָאד

 .שיליופ ןעוועג זיא ךארפש-סטכיררעטנוא

Pwערעכעה &  TRעגנָא ךעלדיימ רַאפ טָאה לוש עטלקיװטנַא רעסעב - 

 עכעלטסירק טנרעלעג Pr ןבָאה NXT .ַאקצינרַאמָאק ַאנינַאי ןיגָאגַאדעּפ יד טריפ

 רעטעפש ךיז ןוא ןסַאלק 4 ןעוועג בייהנָא PNR ןענעז ָאד ךיוא .רעדניק עשידיי ןוא

 לוש יד ."איסנעפ,, ןפורעג ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,לוש-ןסאלק 7 ַא ןיא טלקיװטנַא

 -טסערַא רעד ןעוועג רעטעפש זיא סע ּווו) סאג-ענדַאוו רעד ףיוא ןעוועג זיא

 -- סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןינב םעניא ןעגנַאגעגרעביא רעטעפש ןוא ,(ןינב

 טסַאּפעגוצ ,ןינב WOM רעד .(טכירעג ONT ןעוועג זיא רעטעפש ּוו) ַאווָאנ קע

 עקיקע ONT .טרעדנוהרַאי ןט18 םעניא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא ,לוש רעד ראפ

 ONT ,ןטייז עלַא TD טיובראפ ,ףיוה םעניא םורַא סעקינַאג ענרעצלָאה טימ זיוה

 .(עקָארק (PR "לעווַאוו רעיינ, רעד ץלָאטש טימ ןפורעג ןעמ

 ןענעז סע .טנגעגמוא רעצנַאג רעד ןיא ןעמַאנ ןטוג ַא טַאהעג טָאה לוש יד

 ,רעזייה עכעלגעמרַאפ ןופ סנירעליש ןעמוקעג ךיוא

nowםעניא ןעגנַאגעג רימ ןענעז .רעכיב ןטייב ראפ גָאט רעד ןעוועג זיא  

 ,קעטָאילביב עקיצנייא יד ןעוועג זיא'ס ּווו ,סאג רעלייק רעד ףיוא ,רעטסיולק

 ןופ זיוה םעניא קרַאמ ןסיורג ןפיוא לושילַאער יד ןעוועג זיא רענעמ ראפ

 רַאנימעס סלַא רעטלַאלטימ ןיא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא ןינב רעד .אקלעמעז

 זיא ONT .סרעליש עשידיי ןוא עכעלטסירק טנרעלעג ןבָאה NT PIN .םיחלג ראפ

 ןיוש טָאה ,ןענרעל רעטייוו טלָאװעג טָאה סע רעוו .לושדןסאלק 4 א ןעוועג

 ,קצָאלּפ רעדָא קעווַאלצֶאלוו ,שילַאק on ,טעטש ערעסערג יד PN TIND טזומעג

PRןיב 1915  PRייב לוש"סקלַאפ רעשידיי רעד ןיא ןירערעל ןעוועג  

 סנירערעל ערעדנַא .ץֶאלק תור ןירערעל ןעוועג זיא רימ bon .סוטאעב ןאמרעה

 .לורק TR אקשטנַאמ ,רעמליפ יורפ :ןעוועג ןענעז

INN PXןינָאק ןזַאלרַאפ  PR1920 רָאי  TXןרָאפג  PPרעד .עשרַאוו  

 .קיטקַארפדרערעל רָאי 45 ךיז רעטניה טַאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה סוטאעב רערעל
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 (םלעזיימ) שטיוועיקטונ אקנַאי
 (ביבא-לת)

 ןינָאק PR ןלוש-סקלַאפ עשידיי

 עשידיי יד INI רימ PT טנַאמרעד ,ךימ טריפ ןורכז ןיימ טייוו יוו ףיוא

 .ןעגנולייטפַא PD TR ןסאלק יירד ןופ ןענאטשַאב זיא סָאװ ,לוש"סקלַאּפ

 ןופ רָאטקעריד רעד .לושיךַאפ א ןעוועג ןבָאה לָאז סע IN ,טשינ ךיז ןאמרעד'כ

 -עזָאק סאד, ןפורעג טָאה'מ ןכלעוו ,סוטאעב ןאמרעה ןעוועג זיא לוש רעד

 סַאלק רעטשרע רעד pr .לדרעב ךעלנע RIN ןגָארטעג טָאה רע תמחמ ,"לדרעב

 ריא ,סאג רענירג רעד ףיוא טניווועג טָאה עכלעוו ,לורק יורפ ןעוועג ןענעז

 ןעוועג זיא רעטכָאט ריא ןוא טַארטסיגַאמ ןיא ראטערקעס רעד ןעוועג זיא ןאמ

 עריא וצ ןעמוק יז טגעלפ טּפָא רעייז .עיזאנמיג רעוועשרַאוו PR ןירערעל א

 .רעטומ עקנַארק PR“ ןטערטרַאפ לוש רעד pr ןוא ןרעטלע

 האנק טימ .ןרעטסעווש ערעטלע עניימ טנרעלעג ךיוא ןבָאה לוש רעד ןיא

 סוטאב ןמרה -- ןינוקב ידוהיה יממעה רפסה-תיב לש ןושארה להנמה

 סוטאעב ןאמרעה לושדסקלַאפ רעשידיי רעטשרע רעד ןופ רָאטקעריד רעד

PN ANTןענעז עכלעוו ,טקוקעגכָאנ ייז קידנעטש לדיימ ןיילק סלַא  PRרעד  

 לוש יד ןעוו טאהעג PX INT סָארדרַאפ ןטסערג םעד .לוש רעד ןיא ןפָאלעג ירפ

 שדוח ןיא ןיירַא TON ןיא גולפסיוא אזא -- "עקווּויאמ, ַא טנדרַאעגנייא טָאה

 טעז ןעמ .ןעגנוזעצ זיא ץלַא .קידמערַאיל ןוא ךעליירפ זיא לוש רעד םורַא .יַאמ

ONTקילג  PRךיא ןוא -- םידימלת יד ןופ ןגיוא יד  Mowסנטייוורעד ןופ ... 

 סוטַאעב רָאטקעריד רעד טנרעלעג ןוא טריפעגנָא טָאה סַאלק רעד טימ
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 ,םידימלת ענייז PD טגנַאלרַאפ JO א ,רעגנערטש א רעייז .ומצעבו ודובכב

 ,"עקיעיניל, רעד טימ) פעלק pp טעוועלאשזעג טשינ .ןילפיצסיד עקרַאטש א

 .טרעטיצעג םיא רַאפ ןבָאה םידימלת יד .(רעגניפ ץיּפש יד רעביא ןגָאלשעג

 סע רעוו :ןגָאז עקַאט טגעלפ ןעמ ןוא .ןובשח :ןעוועג זיא טעטילַאיצעּפס ןייז

 .ןובשח ןייק טנעקעג טשינ טָאה ,לוש רעד ןיא ןסוטַאעב ייב טנרעלעג טשינ טָאה

 ,עמַאזסטעברַא IN TN עקיצרַאה א ,ענעבעגעגרעביא ןַא ,לורק יורפ יד

 ךיא .לוש רעד OND ןעוועג בירקמ ךיז ןבעל px ןופ לייט ןטסערג םעד טָאה

 עכעלטע px לוש רעד ןופ םייהַא טייג יז יוו ,ןגיוא עניימ OND טציא יז עז

 .ןטכיררַאפ YS ןטפעה טימ קעפ יד קידנגָארט ,ךָאנ ריא ODN ןעייג רעדניק

 .לוש רעד ןיא ןירעליש א ןרעוו וצ ,םולח ןיימ ךיז טכעלקריווראפ סע

 ןעמאזקע-טירטנייא ןַא טגיילאב ךיא בָאה Sw עקיזָאד יד ןקידנע ןכָאנ

 .אקצינרַאמָאק ַאנינַאי יורפ ןופ "ַאיסנעפ, לוש-לדיימ רעקיסַאלק-ריפ רעד וצ

 סָאװטע ,ערַאד א PR עקירעדינ ַא ןעוועג זיא ַאקצינרָאמָאק ןירָאטקעריד יד

 טכַאמעג ONT ןוא עטסנרע ןַא רעייז דימת SONNY ןיא ןָאטעגנָא Pan .ךעליורג

 טפעלקעגוצ ריא וצ IWAN PT TINT רימ ."עצינָאקַאז, א יוו קורדנייא םעד

 ןעוועג זיא יז .יורטוצ ןטסלופ םעד ריא וצ טַאהעג ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ

 ןעגנירדוצניירא ןענַאטשרַאפ טָאה יז .עכעלרע ןַא רעייז ןוא עכעלדנעטשרַאפ א

 קורדנייא םעד טכַאמעג יז טָאה ךעלרעסיוא םגה .דניק ןדעי ןופ המשנ רעד ןיא

 PINT רַאבליפ ַא טגָאמרַאפ PT PR ךָאד יז ox ,רעפייטש ןוא רעטלַאק א ןופ

 .טאהעג ביל קרַאטש PR טריטקעפסער יז JANA רימ

 .םַאטש-ץָאלק ַאשזור ןעמָאנ ןטימ ןירערעל א ןעוועג זיא לוש רעד ןיא

 סרערעל ןעוועג זיא קלָאפרַאּפ (ONT "ַאװָאמַאטש ַאשזור , ןפורעג יז ןבָאה רימ

 ,(עיזַאנמיג רעקװַאלצָאלװ ןיא

 טָאה עכלעוו ,ַאקסװָאכָארג אקשיצנַארפ ןעוועג זיא ןירערעל עטייווצ ַא

 bw רעד PX סרערעל ערעדנַא PIN .םארב קעינעה טימ טַאהעג הנותח רעטעפש

 וצ גנואיצַאב רעטוג רעייז תמחמ ,דובכ טימ PN ןאמרעד (ןדיי Pp טינ)

 ןיא טניווועג ,עשילעגנַאווע ןַא ,ןירואמ ןייליירפ :ייז ןשיווצ ,תודימלת עשידיי

 טסנרע PR ךעלרע Pr טָאה ןירואמ ןישטרַאמ רעדורב PNR .קרַאמ ןסיורג

 ,רעדניק עשידיי Pw PR ןעמונעג רע טָאה לעיצעפס .ףוראב ןייז וצ ןגיוצאב

 ןבעגעג טשינ ךָאד ןוא ,ךארפש עשיליופ יד טוג טנעקעג טשינ ןבָאה עכלעוו

 ןביילב לָאצּפָא ןרעדנוזַאב ןָא טגעלפ רע .שיליופ ןיא "ןעיּפָאטס , ןטכעלש ןייק

 עפוטש ערעכעה ַא ןכיירגרעד וצ ןפלָאהעג ייז ,ןעהעשרעביא רעדניק יד טימ

 .סַאלק רעד TID NPT םוצ זיב ןסיוו ןופ

 ןסאלק ערעכעה יד ראפ רעקיטַאמעטַאמ א ,יקסווָאטסוג רערעל רעד

 רָאי-לטירד ןדעי רַאפ טָאה ,(ַאװָאדָארגָא קע ON ענוויפ רעד ףיוא טניווועג)
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 סלזימ .י הרומה םע ידוהיה ידוסיה רפסהיתיבב התיכ

 סלזיימ .י .רפ ןירערעל רעד טימ לושיסקלָאפ רעשידיי רעד PX סַאלק ַא

 ,ןסיוו רעזדנוא ןקיטסעפרַאפ וצ ידכ ,זיוה ןיא ךיז וצ ןדַאלעגנייא זייוונפורג זדנוא

 PS רעד ןופ ךשמב טכיירגרעד ןבָאה רימ סָאװ

PXןירעלעטשטפירש יד טניווועג ךיוא טָאה זיוה םעד  WONTאקסווָאנאברוא . 

 ענייש ךעלנייוועגרעסיוא ןלייצרעד רימ ןוא ןדאלנייא ךיז וצ טפָא ךימ טגעלפ יז

 דנָאל א PR ןענופעג Pr טלָאװ ךיא יוו ,ןרעה וצ ךיז געלפ ךיא .סעדנעגעל

 .תומולח ןופ

 .ווָארוגַאז PR ןביוהעגנָא ךיא בָאה ןירערעל סלַא טעברַא עטשרע ןיימ

 ןעמענוצרעביא השקב ַא טימ ןַאמלָאװ ר"ד טעדנעוועג רימ וצ ךיז טָאה טלָאמעד

 רעבָא ,וועשטעלק pr לושיסקלָאפ סגנוריגער א ןיא ןירערעל סלַא עלעטש ַא

 עכעלטלעוו הרות-דומלת רעד ןיא ןענרעל וצ קיטייצכיילג ךיוא גנידַאב ַא טימ

 ןבעגעג PR“ בָאה ןעהעשיטנװָא PR .ןעוועג םיכסמ וצרעד INA PR .םידומיל

 רעראבטכורפ רעכעלרעי א ךָאנ .ןטעבַאפלַאנַא עזייוולייט ענעסקַאוורעד IND ןסרוק

 רעד ןיא ,ןינָאק ןייק טריפעגרעביא ןרָאװעג ךיא ןיב ,וועשטעלק ןיא טעברַא

 -- סַאג רענשטעסַאיפ רעד ףיוא ןענופעג Pr טָאה סָאװ ,3 רעמונ לוש-סקלָאפ

 ןעוועג זיא סָאד .ןירעליש x ןעוועג לָאמַא pa ךיא ּווו Sw רעבלעז רעד ןיא

 יורפ TD זיוה םעניא ןענופעג ךיז טָאה לוש יד .רעדניק עשידיי ראפ רָאנ לוש א

 ןרַאפ גנוניוווזטאווירפ CON טנידעג טָאה קָאטש רעטשרעביוא רעד .יקסנישטליוו

 רעד PD ןסאלק יד ראפ טנידעג DOXA רעטרַאּפ רעד -- סוטאעב רָאטקעריד
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 לוש רעד ןופ ןירעריפ יד ."ץולח, רעד ןענופעג ךיז טָאה ףיוה םעד ןיא .לוש

 ןדָאירעּפ ענעדישרַאפ PR סנירערעל יד .עקשטנָאמ אילַאזָאר יורפ ןעוועג זיא

 ַאקנַאי ,סלעזיימ ַאקנַאי ,אקציוועל wordy ,רעדנעלדירפ ַארָאנָאעל : ןעוועג ןענעז

 -- דלעפניא קיוודול mp רעטסעווש יד) דלעפניא ַאקנָארב ,טָאר ַאלַאמ ,לעגָאפ

 זיא לוש רעד רעביא סוּפורטוּפַא רעד .(עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןופ רָאטקעריד

 טימ טריסערעטניאראפ Pr טָאה רעכלעוו ,לעָאי ןַאמרעה ריקנאב רעד ןעוועג

 .ףליה רעלעירעטַאמ PR טקיטיינעג TPT ןבָאה ONT רעדניק יד

 -עגנײרַא לוש רעד PR ןעמ טָאה הקספה רעסיורג רעד תעב גָאט ןדעי

 .רעדניק עמערָא יד רַאּפ ךלימ טימ ןענַאק טכַארב

 יד ןעמונעגרעביא תוסּפורטוּפַא ONT TINT ,לעָאי ריקנַאב ןופ טיוט ןכָאנ

 עיצַאקיפיטקער רעד ןופ סרעמיטנגייא יד -- ןאמדלַאוו ןוא לעגָאפליּפש ןעיורפ

 ןירעריפ סלַא טעברַא רערעווש ןוא רענעבעגעגרעביא רָאי עכעלטע INI .ןינָאק ןופ

 ,עקשטנָאמ ַאילַאזָאר יורפ יד ןברָאטשעג זיא ,לוש רעד ןופ ןירערעל רעטוג ןוא

 רעיורט ןפיט א טזָאלעגרעביא טָאה יז .רוטירעמע PIN PA ןראפ טייצ עצרוק א

 .טפַאשלעזעג רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא סרערעל ,םידימלת יד ןופ רעצרעה יד ןיא

 טריפעגרעביא Sw יד זיא ,עקשטנָאמ יורפ רעד ןופ ןבעל םייב ךָאנ

 עשידיי יד רַאפ ןרָאװעג טיובעג לעיצעפס זיא ON ,ןינב םעיינ א PR ןרָאוועג

 רעטעפש .קרַאּפ ןשיטָאטש םוצ טריפעג טָאה ONT ,סאג-לוש רעד ףיוא רעדניק

 ."שטיוועיקצימ ,ONIN ןעמָאנ ןפיוא ןפורעג ON יד ןעמ טַאה

 הקציול הרולפו סלזימ .י תורומה OY יממעה רפסה תיבב התיכ

 אקציוועל ַארָאלּפ PX סלעזיימ .י סנירערעל יד טימ סאלק -- לוש-סקלָאפ עשידיי
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JONIרעד ןופ רָאטקעריד ןרָאװעג זיא ,עקשטנָאמ יורפ רעד ןופ טיוט  

 רעריפ רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .שַאבירג ףעזוי טסירק רעד לוש רעשידיי

 ."סעצלעשטס, יד ןופ

 TD יורפ יד) שַאבירג WIND :ןעוועג ןענעז לוש רעד PR רערעל יד

 לוש רעד ןופ רָאטקעריד םענופ יורפ יד) ַאטניליאי קַאשטביד (רָאטקעריז םעד

 (pa ַאקציוועל ַארָאלפ ;(סַאג-רעלייק רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה ONT ,2רעמונ

 ,עקשטיר ַאקנַאי ,ַאקנַאי לעגַאפ ,(רַאנימעס-רערעל רעשילאק ןיא ןירערעל טנייה

 ןעמָאנ סנעמעוו ,(ןיטסירק א) רעטכיר םענופ יורפ יד ,(סלעזיימ םייה רעד ןופ)

PXרעד ןפורעג) קיטסַאנמיג ןופ רערעל ,(טסירק ַא) ,קעטנָאיּפ ;טשינ קנעדעג  

 -עפער ןעוועג זיא ןאמ ריא) ןיטסירק א אקצינדעל ַאירַאמ ; ("קיטיירפ רעצרוק,

 -ןדיי ַא ןעוועג זיא יז (רערעל -- ןעמָאנ רעקידרעירפ -- אווטסָארַאטס ןיא טנער

 .גירק-טלעוו ןטייווצ PR עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב ךיוא ,ןידניירפ

 "רעד רַאפ ןסרוקדטנווֶא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ,3 רעמונ לוש רעזדנוא ןיא

 "רעד רעליש ערעזדנוא ANA טייצ וצ טייצ ןופ .עכעלטנגוי עשיליופ ענעסקַאוו

 ןענעז ,קנעב עכנאמ ףיוא TN רעטצנעפ יד TD ןטעּפַארַאּפ יד ףיוא TX ,טלייצ

 -סעלַאּפ ןייק ןדיי !ןדיי טימ רעדינ, :ןטפירשפיוא עשיטימעסיטנַא טצירקעגסיוא

 רָאטקעריד םוצ טעדנעוועג ךיז PN בָאה ,עיצקעל רעד ךָאנ ךיילג .וו .ַא .א עניט

 .גנוציז עשיגָאגַאדעּפ עכעלנייוועגרעסיוא ןא ןפורוצנמַאזוצ טרעדַאפעג ןוא שאבירג

 לייט א :ןעמוקעגנעמַאזוצ pr סערעל יד ןענעז ,גנַאלרַאפ ןיימ ןריוויטָאמ ןכָאנ

 טורו הצקיבונר'ז תורומה םע התיכ

 טָאר PIN עקצעיווַאנראשז סנירערעל יד טימ סַאלק א
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 ןופ טשַאררעביא לייט ,טגערעגפיוא ןרָאװעג םעד בילוצ ןענעז סרערעל יד ןיפ

 ןדנעוו וצ טמיטשַאב ןבָאה PR PUP oN יד ןופ רעליש יד ןופ ןטַאט יד

 INT ךיא .ןקיוראב וצ ייז ידכ ,ןעגנורעלקפיוא טימ רעדניק ערעזדנוא וצ ךיז

 יד ןופ סרעביירש יד ןפָארטשַאב וצ טגנַאלרַאפ ןוא ןעוועג םיכסמ טשינ םעד וצ

 ןבױהעגנָא ןבָאה סרערעל יד טימ רָאטקעריד רעד .ןטפירשפיוא עשיטימעסיטנַא

 -עגּפָא זייוולייט PT ןבָאה ןעגנוניישרעד יד PN ,סענַאגילוכ יד טימ ףמאק א

 ןופ סיורא PR טקיוראב טינ ךיז ןבָאה םידימלת ערעזדנוא רָאנ -- טלעטש

 ןָאפעלעט ןעמינָאנַא IN ןעמוקַאב PN ANT קיטנוז ןסיוועג ַא PR .טכיוועגכיילג

 רעדניק יד טימ ןרעטלע יד זַא ,סרעליש ערעזדנוא TD םענייא TD רעטָאפ א ןופ

 -פיוא עשיטימעסיטנַא יד TD עגַארפ יד ןטכַארטַאב וצ ידכ ,ןעמַאזוצ ךיז ןפערט

 רעד PR קידנעייג ,ירפ רעד ןיא קיטנַאמ 3 רעמונ לוש רעד PR ןטפירש

 יַאּפסנַארט ןגָארט רעדניק ערעזדנוא יוו ןעזעג סנטייוורעד ןופ ךיא בָאה ,לוש

 % לוש רעזדנוא PR ןטימעסיטנַא ןייק טשינ ןליוו רימ,, ןטפירשפיוא טימ ןטנער

 ,סרעכערב-קיירטס יד רעדניק יד טימ רעדינ *!לוש אזַא ןיא ןייג טשינ ןלעוו רימ,

 "! לוש רעד ןיא ןייג ןליוו סָאװ
 ןענעז MT IN סיוא טזייוו) יײצילָאּפ ןענַאטשעג זיא ןינב-לוש םעד ראפ

 .קידייל ןעוועג ןענעז ןסַאלק יד (טרימרָאפניא רעירפ ןעוועג םעד ןגעוו ןיוש

 וצ סָאװ קידנסיוו טשינ ,עטגערעגפיוא ןגייווש סרערעל יד ןוא רָאטקעריד רעד

 רעד ןוא טנַאדנעמָאקי-יײצילַאּפ רעד ןָא טמוק ירפ רעד PR רעגייז ַא טכַא .ןָאט

 .גנושרָאפסיוא IN קידנבײהנָא ,רָאטקעּפסניא-לוש

 טלמַאזרַאפ סרערעל יד ךיז ןבָאה ,רָאטקעּפסניא םענופ גנַאלרַאפ ןפיוא

 רעד ךיוא יוו רַאסימָאק-ייצילָאּפ רעד זוא ןיילַא רע .עירַאלעצנַאק רעד ןיא

 רעדניק לָאצ עניילק עקידנזעוונָא יד IN טרעדָאפעגפיוא ןבָאה ,שַאבירג רָאטקעריד

 -קעריד רעד טייטש ייז רַאפ OND ךיז קידנענכער טשינ ,קיירטש םעד ןכערב ןלָאז

 ןליפ ייז זַא ,טרעפטנעעג פעק ענעביוהעג טימ ץלָאטש ייז ןבָאה ,לוש רעד ןופ רָאט

 ַאזַא ןיא ןייג טשינ ןליוו ןוא ץלָאטש ןכעלנעזרעפ רעייז ןיא טקידיילַאב ךיז

 .ןדיי ןגעק ןטפירשפיוא ָאד ןענעז'ס רעכלעוו ןיא ,לוש

 -נעד DVT ןדַאלעגנייא עיסימָאק-סגנושרַאפסיוא יד ONT טייצ רעד ןשיווצ

 ירָאפ ,לוש רעד ןיא רעדניק טַאהעג TIN טָאה רעכלעוו -- ןַאמיונ WT טסיט

 INO ר"ד) .קיירטש DVT טריזינַאגרָא ןבָאה ONT לָאז רע TN ,םיא קידנפרַאוו

 ךאנ ןפורעגסיורַא ןבָאה ייז ,(ןזיירק עקניל יד PD רעקיטַאפמיס ַא ןעוועג זיא

 ןסייררעביא PNT ייז זא ,ןקריוו טווּורּפעג TR רעדניק יד ןופ ןרעטלע עכעלטע

 ןוא םוירעטסינימ-רוטלוק ןופ עיסימָאק א ןעמוק טלָאזעג טָאה סע .קיירטש םעד

 וצ ןזיוואב טשינ ONT עיסימָאק-סגנושרָאפסױא יד .ןפָארטשַאב IS עקידלוש יד

 ןטפירשפיוא עשיטימעסיטנַא יד ןופ רעביירש יד ןעוועג ןענעז סע רעוו ,ןקעדטנַא
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 PR ןסרוקדטנווָא יד ןוא טשוטרַאפ ןרָאװעג זיא ןינע רעד ,סרעצעה ערעייז ןוא

 .ןעמוקעגרַאפ טשינ רעמ pw ןענעז לוש רעזדנוא

VONרָאטקעריד םעד ןשיווצ ןשיוטסיוא-רעטרעוו עפרַאש ןעמוקעגרַאפ ןענעז  

 .(ץישּפיל רחוס-ןבראפ םעד TD יורפ יד) דימלת ַא ןופ רעטומ א ןוא שַאבירג

 עקידנעייג א ,דימלת רעטנעגילעטניא ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא לגניי סָאד

 תמחמ ,ןגַארטראפ טשינ לגניי ONT טָאה שַאבירג דָאטקעריד רעד .עידעּפָאלקיצנע

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ץישּפיל רעליש רעבלעז רעד .גנוױשנַא עקניל סרעטומ ןייז

 טרָאד טקידנעעג ,דנַאלסור ןיא טעװעטַארעג המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד תעב

 TD רידנומ PR ןינָאק PP טרעקעגמוא 1945 רָאי PR ןוא ןטעטלוקַאפ ייווצ

 זיב ןוא קעװַא געט עכעלטע INI זיא רע .טכוזַאב ךימ ONT ,רעציפָא ןשיסור ַא

 .ךיז טניפעג רע I ,טסּוװַאב טשינ רימ זיא טנייה

 ןביוהעגנָא רעדיוו םידומיל יד pr ןבָאה ,לוש רעד ןיא קיירטש םעד ךָאנ

 רעצעלפ ןעוועג זיא סע יוו רעמ ןעוועג ןענעז רעדניק עשידיי לָאצ יד .לַאמרָאנ

PXןלושיסקלָאפ יד ןיא טלייטעגוצ לָאצ ַא רעבירעד ןעמ טָאה .לוש רעזדנוא  

 רעד .סאג רעלייק רעד ףיוא ןענופעג PT ןבָאה ONT ,2 רעמונ ןוא 1 רעמונ

 ןופ רעטייווצ רעד ןוא קַאשּפסַאק ןעוועג זיא 1 רעמונ לוש רעד ןופ רָאטקעריד

 זיב DON ןופ טלייטעגוצ ןעמ ONT 5--7 TD ןסַאלק יד PR .קאשטביד -- 2 רעמונ

 ןירערעל סלַא ןלוש יד וצ טלייטעגוצ ןעמ טָאה ךימ ךיוא ,רעדניק עשידיי ןעצ

 ,סעיצקעל יד וצ ןלוש יד ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .ךארפש רעשטייד רעד ןופ

 .רעשל ןיא ןעוועל רעליש יד ןופ דיירפ יד זיא

 םיירצונ םירומ -- .2 .סמ ידוסיה רפסה-תיבב הינשה התיכה
 25 רעדניק עשידיי זייוולייט ,סרערעל עכעלטסירק



 (סלעזיימ) שטיוועיקטונ ַאקנַאי

 ןינָאק ןיא ןזעוו-לוש ןוא הרות-דומלת

 זיוה םעניא סאג"עווָאדָארגָא רעד PIN ןענופעג PT טָאה הרות-דומלת יד

 -דומלת יד .(ןַארָאטסער א ןעוועג טרָאד זיא רעטרַאּפ ןפיוא) ,ןַאמסדנַאל ןופ

 רעד PR ןעגנוגנידאב-סגנוניווו יד .ןסאלק ייווצ טַאהעג קָאטש ןפיוא טָאה הרות

 ןטסנידראפ עסיורג .עלוש א IND טסַאּפעג ןעוועג טשינ ןענעז הרותידומלת

 ץישפיל בקעי 'ר בר רעגיה רעד טאהעג טָאה הרות-דומלת יד ןטלַאהפיוא ןרַאפ

 ןבָאה ייז .ץישפיל המלש רחוס"ןבראפ ןופ ןוז רעגנוי רעד ךיוא יוו ,ל"צז

 גונעג ןעוועג טשינ זיא רעדייל .רערעל ןברעוורעד וצ ,תוחוכ ליפ טגיילעגניירַא

 טלעטשעג טָאה גנוריגער יד סָאװ ,םידומיל עכעלטלעוו ראפ סרערעל עשידיי

 ןעגנוווצעג ןעוועג רעבירעד ןענעז wr .עלוש הרותידומלת רעד AND יאנת סלַא

 .רערעל עכעלטסירק ןעמענוצוצ

 ,ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ,הרות-דומלת רעד ןופ רערעל עשידיי יד ןשיווצ

 טָאר ,ַאנינַאי עקשטיר-סלעזיימ ,ָארָאלפ אקציוועל ,ַאקנַאי לעגָאפ : ןעוועג ןענעז

 -יקצעיווַאנראשז יורפ ,קינרוקס יורפ ,םַאװש ןיליירפ ,עדניה רעליה ,ַאלַאמ

 .לאומש יקסנישזוב ,רעדנעס יקסילַאק ,עּפורק

 יד ןופ ןקילב עקידרעייפ יד רעבָא ,ערעטצניפ ןעוועג ןענעז ןסַאלק יד

 ערעטצניפ-בלַאה יד טכאמעג קיטכיל ןבָאה ,ןסיוו וצ ןליוו טימ לופ -- םידימלת

 .ןסאלק
 טפאכעגפיוא PA PN ןעקנאדעג ערעייז טרירטנעצנָאק ןבָאה רעדניק יד

 : דָאזיּפע רעניילק ַא .טכַארבעג ייז ראפ ןבָאה רערעל יד ONT ,ףירגאב םעיינ ןדעי

 ,עיפַארגָאעג ןוא טפאשנסיוורוטַאנ רעביא סעיצקעל עניימ ןופ רענייא ףיוא

 ןאקלּווו א TD ךורבסיוא ןגעוו קידנדערמורַא ."ןַאקלּוװ, :עמעט יד ןעוועג זיא

Onןוא רעדלעפ לענש-ץילב טסיגרַאפ עוואל עקידרעייפ ,עקיסילפ יד ױזַא  

 עצרַאװש עכעלגנירדכרוד ייווצ גנילצולפ ךיא עז ,ןברוח םורַא קידנעייז ,ןגעוו

 דימלת רעד .רעגניפ ענעביוהעגפיוא ייווצ ןוא רימ ןיא ןייא ךיז ןקוק ךעלעגייא

 טיירש ,עמיטש רענעמונעגרעביא ןַא טימ ןוא טרָא ןַא ףיוא ןציזנייא טשינ ןָאק

 ."חצע ןַא בָאה PR ,רערעל יורפ,, OW רע

 .הצע ןייד רעה ךיא ,ןיוש גָאז ,עלעגניי ,אברדַא —

TX —ייז ןבָאה -- רע טגערפ -- סָאװרַאפ  INDטשינ ךורבסיוא םעד  

 ? םייל טימ ןאקלּווו ot TD ןעגנונעפע יד טּפעלקרַאפ

 רעבָא ,ןקירדוצ ךיז וצ לגניי סָאד טלָאװעג ךיא בָאה טנעמָאמ ןטשרע ןיא

 .ןעבעל השמ ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא דימלת רעד !הרותידומלת ַא ךָאד זיא סָאד
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 עיגָאלָאעט טרידוטש ,ןברוחייצַאנ םעד תעב טעװעטַארעג ךיז טָאה לגניי סָאד

 .עקירעמַא ןיא רעניבַאר ר"ד רע זיא טציא ןוא

+ 

 טרעקעגמוא עלענוז טעװעטַארעג ןיימ טימ ךיז ךיא בָאה המחלמ רעד ךָאנ

 ..רעדייל WIN -- עקשטיר ןרהא IND ןיימ NT ןפערט וצ קידנּפָאה ןינָאק ןייק

 סלַא טעברַא ןיימ ןעוועג ךישממ Px בָאה 1949 ילוי זיב 1945 לירּפַא ןופ

 -רעטעברַא PR -- טנװָא PR TN לושסקלָאפ רעד PR גָאטימרַאפ ,ןירערעל

 ,עטמַאַאב (IND ענעסקַאוורעד IND קיטַאמעטַצמ טנרעלעג בָאה'כ .טעטיסרעווינוא

 רעד nya טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא ןטנַאיצילָאּפ

 ,סעיצקעל יד ףיוא ןעמונעגטימ PR בָאה Pr ןיימ .(ןענרעל וצ pr המחלמ

 ןענופעג PT טָאה רע .םייה רעד ןיא ןיילא ןזָאלוצרעביא םיא קידנבָאה-ארומ

 .טכיזפיוא רעייז רעטנוא ,ייצילָאּפ רעד ןופ עיראלעצנַאק רעד ןיא

 ןוא שזדָאל PP ןגיוצעגרעביא Pr pr בָאה 1949/50 רָאי-לוש םעד ןיא

 לארשי-ץרא ןייק pr הלוע םוצ pa -- ןירערעל סלַא ןעוועג ךישממ טרָאד

PX1950 רעבמעצעד . 

 ןירערעל סלַא ןעוועג ךישממ PR בָאה ,םינפלוא ייווצ ָאד ןקידנע ןכָאנ

PX1958 רָאי ןיא .לארשי  INAטעברַא רעד ןופ טיירפַאב ךימ ךיא  DXטימרעד  

 .ערעיראקדרערעל ןיימ טקידנעעג

 (רעדנעלדירפ עקנאעל ייב סאלק יד) לושסקלָאפ רעד ןופ םידימלת
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 ד"יה קורק .י

 "הנבי, לוש עלַאנַאיצַאנ-זעיגילער יד

 -יטסניא-סגנויצרעד ערעדנַא טימ ןרירוקנָאק IW ןסיוא טשינ ןענעז רימ

 ןכַאמ וצ טמירַאב םינקסע ערעזדנוא טשינ PN ,טָאטש רעזדנוא PR סעיצוט

 ,ןגיווואב ONT סע ON :ןכעלטנפערַאפ וצ בוח א רַאפ רעבָא סע ןטלַאה רימ

 DNA עכלעוו ,ןרָאװעג ןפאשעג זיא עלוש יד ןדנעטשמוא ערעסָאוו ייב ןוא

 יד סָאװ ,גנויצרעד PR םידומיל יד עגונב ןה ,ןפַאש וצ סערַאברעדנווו ןזיווַאב

 םור א PT טעוו סָאװ ,גנולקיווטנַא רעייז ןוא עלוש רעד PR ןעמוקאב רעדניק

 רעד PR טנרעלעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנעװלָאסבַא יד ןופ .קלָאפ ןשידיי ןרַאפ
 רעטייוו ןענרעל ןוא םידומיל יד ןופ טדיישעג טשינ ךָאנ ךיז לייט x ןבָאה ,עלוש

 גנוטיירעברַאּפ ON ןרידוטש סָאװ ,עכלעזַא XT ןענעז'ס .תירבע ,ך"נת ,דומלת

 רַאגָאז ןוא "ינומכחת, ,"םייתד םירומל ןוירנימס, ןופ ןסַאלק ערעכעה יד וצ

 ןסירעגרעביא טשינ ןבָאה תוכאלמיילעב ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,יד .תובישי

 ןוא ,טוג ןטנעװלָאסבַא עלַא ןציזַאב שיערבעה טפיוהרעביא ,םידומיל יד טימ

 .ךארפש יד ןצונַאב

 ןוא רענעייל 'ח יד גנורעלקפיוא ןַא Taya רימ ןלעוו ,ןייז וצ רצקמ ידכ

 ןדנעטשמוא יד ןוא ןגיווואב ONT סע סָאװ ,עלוש רעזדנוא טימ ןענעקַאב ייז

 .ןרָאװעג ןפַאשעג זיא "הנבי, עלוש יד עכלעוו ייב

 זַא ,יוזא ,דנַאטשוצ ןטכעלש א PR ןעוועג זיא ךוניח רעד יװ ױזַא

xגנַאל ןופ ןריטסיזקע עכלעוו ,"םירדח, יד טכוזַאב ןבָאה רעדניק לָאצ עניילק  
 ,םיצורית ענעדישראפ טאהעג ןבָאה ןרעטלע יד PR תוביס ענעדישרַאפ בילוצ
 סע ,גנויצרעד עקירעהעג יד טשינ ןבעג םירדח יד ONT ,טגָאזעג ןבָאה לייט

 סע ןבָאה עכלעוו ,שיערבעה ןוא ך"נת ףיוא טגיילעג טכַא ןייק טשינ טרעוו

 mr אצוי טלָאװעג TNT רעטייוו לייט ;םידומיל יד ןופ רקיע סלַא ןטלַאהעג

 ךיז ןָאק Wo ,עדנוטש א ףיוא סרערעל טרישזַאגנַא ןבָאה ,םינבה ךוניח טימ
 ךָאנ ךיז ןענעגינגַאב רעדייל) ,ךוניח ַאזַא ןופ טַאטלוזער םעד ןלעטשרַאּפ טכייל

 טפיוהרעביא ןבָאה לייט עסיורג ַא ןוא (ןדנוטש טימ לייט עסיורג א זדנוא ייב

 רעדניק יד סָאװ ,ןעוועג אצוי ןבָאה ןוא גנויצרעד עשידיי ןייק ןעמוקַאב טשינ

 ,ןלוש-סגנוריגער יד טכוזַאב ןבָאה

ONTסינויצ רענרעדָאמ א ןגעוו ןרעלק וצ םינקסע עקינייא ןגיווואב טָאה - 
 .ןרעטלע סעירָאגעטַאק .ד .ַא יד ןלעטשנדירפוצ לָאז on ,עלוש רעלַאנָאיצַאנ-שיט
 ןייק ןעוועג טשינ זיא סנטשרע .עבַאגפיוא ערעווש ַא ןעוועג WAX זיא סע
 .עלוש אזא ףיוא לַאקָאל רעקיסַאּפ ןייק טשינ ךיוא יוו ,וצרעד ןעלטימטלעג
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 ןופ טרינגיזער ןוא טמיטשעג שיטסימיסעּפ ןרָאװעג ןענעז םינקסע לייט ןייא

 .לז 1,000 TD דנָאפ א ןבָאה טעװ ןעמ ןעוו ,טגָאזעג ייז ןבָאה סנשרע .ןַאלּפ

 ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןעוועג רעבָא ןענעז סע .ןרעלק .ד .א ןגעוו רימ ןלעוו

 ןיאמישי א ןפאש וצ ןעוועג זיא סע שטָאכ ,טרינגיזער טשינ ןַאלּפ םעד ןופ

 ,FID“ רעד ןופ ןקסע רעכעלדימרעדמוא רעד טפיוהרעביא ,םינקסע ענלצנייא יד

 ,עבאגפיוא יד טלעטשעג PT INN קורק .י 'ה ןוא טשריפ לדנעמ 'ה עלוש

 ןרָאװעג ןפאשעג זיא עלוש NIN ןוא ןכיירגרעד וצ ליצ רעייז

 סעציילפ יד ףיוא ןלאפעג טעברַא עקיטלָאמעד עצנאג יד זיא רעדייל רעבָא

 טריפעג עיצַאטיגַא ןייז רעטייו טנשקערַאפ טָאה רעכלעוו ,קורק .י 'ה ןופ

 ךָאד םיא זיא ימ עגנַאל ךָאנ ןוא ןרעטלע םתס ןשיווצ ןוא םירבח ענייז ןשיווצ

 שרדמהיתיב TI ןיא ג"צרת בָא םחנמ יז ףיוא גנולמַאזרַאפ א ןפור וצ ןעגנולעג

 .א .ש 'ה :ךעלמענ ןוא ,ןענָאזרעפ לָאצ רעניילק ץנַאג x ןופ לייטנָא ןטימ

 ןעוועג ןענעז סָאד ,קורק .י ןוא ןייטשנירג יבצ 'ר ,טָאק לאינד 'ר ,גרעבנעטסעפ

 ה"ח ךיוא "יחרזמ, ףינס ןגיה ןופ רעדילגטימ-סגנוטלַאווראפ עקידטלָאמעד יד

 -ַאב זיא סע TR ,שטיװָאבילטָאג םהרבא px דלעפנעזָאר השמ ,רעּפמולש

 קימיטשנייא ןרָאװעג זיא סָאװ ,עלוש XIN ןפַאש ןגעוו עגארפ יד ןרָאװעג טלדנַאה

 .ןעמונעגנָא

 -ענימג PR גנולמַאזרַאפ-רעקיטַאּפמיס TX -ןרעטלע I ןפורעג טרעוו סע

 .ןַאזרעּפ 19 ןופ לייטנָא ןטימ ,ג'צרת בא םחנמ ד"י ,קורק 'ה ךרוד לַאקָאל

 ,גנולמַאזרַאפ רעד ןופ רעציזרָאפ סלַא טלייוועג קימיטשנייא טרעוו קורק 'ה

 .טָאטש רעזדנוא pr עלוש""הנבי, א ןופ גנוטיידאב יד טרעלקרעד רעכלעוו

 א"כ ,גנולמַאזראפ ערעסערג א ןפור וצ ןסָאלשַאב טרעוו סעיסוקסיד ליפ ךָאנ

 ןטימ ,לַאקָאל-ענימג pr גנולמאזראפ א ןפורעג רעדיוו טרעוו בא םחנמ

 וצ רָאפ טגָאלש ןוא גנולמאזראפ יד טנפע קורק 'ה .ןָאזרעּפ 25 ןופ לייטנָא

 "עג DWN קימיטשנייא .גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא רעציזרַאפ ןטייווצ א ןלייוו

 ןפַאש וצ זיא ליצ רעד סָאד ,טרעלקרעד קורק 'ה .שטיוועיקדוי wow 'ה טלייוו

 Wo ראפ רַאגָאז טגָאלש רעפמולש .י .רעדניק ןריברעוו TN טעטימָאק א

 טייהרעמ ַא טימ טרעוו סעכלעוו ,"הנבי, טשינ עלוש עשיטעטש א ןפַאש לָאז

 ,עלוש-"הנבי, KIWI ןדנירג IS ןסָאלשַאב טרעוו סע TIN ןפרָאװעגּפָא ןעמיטש

TKנעטסעפ .א .ש ,טָאק .ד ןופ טעטימָאק רעקילייווטייצ א טלייוועג טרעוו'ס - 

 ,ןַאמלעגנע .י .ח ; שטיווָאבילטָאג ןוא קּורק .י ,רעּפמולש .י ,דלעפנעזָאר .ַא ,גרעב

 ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןלעטש ךיז ןלָאז עכלעוו ,יקסניּפמעק .י .א ןוא טשריפ .מ

 .רעדניק ןרירטסיגער ןוא ,עשרַאוו PR "הנבי, זכרמ

 ,טשריפ .מ 'ה ייב גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ג"צרת לולא יי

 ,יקסילאק .מ ,טשריפ לדנעמ :ןופ "הנביא PIO א טריזינַאגרָא ןרָאוועג זיא'ס ּוװ
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 ,טסָארּפ לאפר ,יקסניפמעק .י .א ,םיובנריב הנוי ,קינלעימכ .ש ,דלעפנעזָאר .מ

 .קורק © ןוא ןאמלעגנע .י .ח ,קערָאק .י .ב ,טסָארּפ .ב

 :ה"ה יד PD גנוטלַאװרַאפ יד טריאוטיטסנַאק PT טָאה ימ סיורג טימ

 טריזילַאגעל ףינס רעד זיא ןאד .קורק .י ,דלעפנעזָאר .מ ,ןאמלעגנע .י .ח

 -ביירשנייא טלָאצעג ןרעג ןוא ןפורעגּפָא םערַאװ Pr ןבָאה ןרעטלע יד .ןרָאװעג

 .טַאהעג טשינ ךָאנ רימ ןבָאה לַאקָאל ןייק שטָאכ ,טלעג

 ןשידיי םענעזעוועג ןופ לַאקָאל א ןרָאװעג קידייל זיא טעטרַאוורענוא

 לייט א לייו ,געוו ןפיוא רענייטש טאהעג רימ ןבָאה ָאד ךיוא .םויזַאנמיג

 עטאווירפ א רַאפ לַאקָאל םעד טלָאװעג ןבָאה טיילזטעטימָאק-םויזאנמיג ןופ

 .טלעג-הריד ןלָאצ טעוו "הנבי, TR ,יורטוצ PP קידנבָאה טשינ ,גנוניווו

WANא  PINTטָאק לאינד 'ה יוו ,םירבח ענלצנייא ןופ גנוגנערטשנָא רעד  

 טָאה טעטימָאק רעד רעבָא .ןעגנודעג ןרָאװעג לַאקָאל רעד זיא ,קורק .י ןוא

 םעד ןוא ,עלוש ַא ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןעגנידרַאפ טלָאװעג טשינ ץלַא ךָאנ

 זיא סע .קינלעימכ .ש ןוא דלעפנעזָאר .מ :ןבירשעגרעטנוא ןבָאה טקַארטנָאק

 טריזילאגעל זיא עלוש יד ןוא ,סיורָאפ טלעגיהריד ןרָאװעג טלָאצעגנייא

 .עיסימָאק-סגנוריגער רעלעיצעפס א PNT ןרָאװעג

 קישטנעיבור .פ ןוא חנ :רעדירב יד ,םירומ עטוג טרישזַאגנַא ןבָאה רימ

 -רעגנוה רַאפ טעברַאעג םישדח עטשרע יד רַאגָאז ןבָאה ייז ,יצּפלָאטס ןופ

 ,גלָאפרעד טַאהעג קידנעטש ןבָאה עכלעוו ,ןטארעפער עכעלטנפע ןטלַאהעג ,ןזיירפ

TIXא  PINTייז  ONTזיא םוירָאטארוק סלַא .טלקיװטנַא ךיז ןייש עלוש יד  

 .דלעפנעזַאר .מ ןוא ןאמלעגנע .י .ח ,קורק .י :ןרָאװעג טקיטעטשַאב רעטייוו

 -נָאק-"הנבי, עטייוצ יד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו ,ד"צרת nav גיי

 ,ןעמונעג לייטנָא עלוש-"הנבי, רעגיה רעד ןופ ןטַאגעלעד סלַא ןבָאה ,ץנערעפ

 ןבָאה לַאקָאל-"הנבי, pr םוקילבופ ןסיורג א IND .טשריפ .מ ןוא ,קורק .י

 ןטלַאהעג ןבָאה םירומ יד PIN ,טכירַאב ןטרעטסייגַאב N ןבעגעגּפָא ייז

 ךיז ןבָאה INT .קורדנייא ןקראטש א טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,ןטַארעפער

 ,טלקיװטנַא pw ךיז טָאה עלוש יד ,לַאמרָאנ ןעגנַאפעגנָא םידומיל יד

 רענעזעוועג ,ןַאמטיל בקעי ברה ,םירבח יד רימ ןבָאה ןעקנַאד וצ ליפ

 רעכלעוו ,לארשי-ץרא ןיא טציא ןוא ָאלָאק pr עלוש-"הנבי, רעד ןופ להנמ

 ד"כ wow רעד תבוטל טעטסיילעג ליפ ןוא ןעמוקעג ףור ןדעי ףיוא זיא

napגנוציז א ןעמוקעגרַאפ זיא ד"צרת  TDטלייוו רעכלעוו ,טעטימָאק-"הנבי,  

 לדנעמ 'ח ,ר"וי ןופ דימלת ןדעי ןופ ןזיירפ יד ןלעטשוצטסעפ ,עיסימָאק ַא

 ןאמלעגנע .י .ח ,קערָאק .י .ב ,טָאק .ד ,קינלעימכ .ש ,דלעפנעזָאר .מ ,טשריפ

 ןוא ןרעטלע ןופ גנולמַאזרַאפ א רָאפ טמוק Nav ו"כ .קינלארוג םוחנ ןוא

 לדנעמ :ןופ גנוטלַאווראפ א טלייוועג טרעוו'ס MW ,"הנבי, ףינס ןופ רעדילגטימ
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 .רקעס ,קורק .י ,רעריסַאק דלעפנעזָאר .מ ,עציוו ,טָאק לאינד ,סעזערפ ,טשריפ

 םוחנ ,טסָארּפ לאפר ,םיובנריב הנוי ,ןאמלעגנע .י .ח ,קינלעימכ .ש :רעדילגטימ

 -סגנונעפערעד עזעידנארג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ד"צרת naw 'ה .קינלַארוג

 ריעה ינפ יד טקילייטַאב ןעוועג ןענעז'ס ּוו ,"הנבי, עלוש רעד TD גנורעייפ

 :ןסעזעג ןענעז םוידיזערּפ ןיא .ןַאמטיל ברה רבח 'ח רעד ךיוא .טסעג ליפ ןוא

 ןַאמטיל ברה ,טָאק .ד ,יקסווָאקשטנָאר השמ 'ר ,קערָאק .י .ב ,טשריפ .מ 'ח

 ןוא טסָארּפ .ל .י טסירגַאב טָאה סע .קישטנעיבור :םירומ יד ןוא קורק .י

 עשוהי :הליהק ,טשריפ .מ .א ,וועשטעלק ,שטיװָאבוקַאי .ש ,ןילָאג ,טסָארּפ .א

 טעדנעּפשעג ןרָאװעג זיא סע "ָאציוו, ַאקסלַאװָאק יורפ ,ל"קק שטיוועיקדוי

pwעלוש רעד  PRגנַאזעג ןטימ  PDןסָאלשעג גנורעייפ יד זיא "הוקתה,  

 .ןרָאװעג

wv”טמוק טבש  INDוצ זיא טכירַאב ןטיול ,טעטימָאק ןופ גנוציז א  

 ןרעוו סע .ןרעסעב Pr טעוו סע TN ,ךיז טסיירט ןעמ IAIN ,טיציפעד א ןעז

 סלַא םיובנריב הנוי PR ןאמלעגנע .א 'ח :סעיסימָאק ענעדישרַאפ טלייוועג

 .עיסימָאק עשיגָאגַאדעּפ -- קינלעימכ ,קורק ,טָאק ,דלעפנעזָאר ,קערָאק ,ןטריוו

 PN סע .עיסימָאק-ץנַאניּפ -- קינלַארוג םוחנ "וא ,טשריפ .מ ,דלעפנעזָאר

PIN PNראפ ןסרוקיטנװָא ןריפוצנייא ןרָאװעג טקיטעטשַאב גנוציז רעד  

 ץיזרָאפ ןרעטנוא גנולמַאזרַאפ א ןעמוקעגרָאפ זיא WEIN רייא 'ו .ענעסקַאוורעד

 ןופ גנוטלַאווראפ א טלייוועג טרעוו'ס ןוא גרעבנעוועל דוד השמ 'ח ןופ

 יקסילאק השמ ,קורק .י ,קינלעימכ .ש ,דלעפנעזָאר .מ ,טָאק .ד ,טשריפ .מ

 ךיוא .קינלַארוג םוחנ ןוא םיובנריב .י :רעטערטרַאפ סלַא .שטיוועיקדוי .מ ןוא

 ,טסָארּפ לאפר ,ןאמלעגנע .י .ח :ןופ טעטימָאק-ןרעטלע ww טלייוועג טרעוו

 ,שטיווָאקלָאוו .ז ,יקסנישזוב קחצי ,ןייטש קחצי ,גרובמָאנ .ד .א ,עקשטיר ןמלז

 ןופ םַארגָארּפ םעד וצ וצ טשינ ךיז ןסַאּפ סָאװ ,רעדניק יד .רעקשיל ריאמ

 עלוש רעד PD טקיטײזַאב ןעגנוקרעמַאב עקינייא ךָאנ ןרעוו טַאר-ןשיגָאגַאדעּפ

 ןבָאה תוביס ענעדישרַאפ בילוצ .תונברק ףיוא טלעטשעגּפָא טשינ ךיז RA רימ

 סלַא ד"צרת רָאײלוש םעיינ םוצ טרישזַאגנַא PR םירומ יד טקידניקעג רימ

 עביורט א ךיוא 1934/35 רָאי-לוש ow ,שטַאשטוב ןופ ,גרעבדלָאג .צ .מ להנמ

 .ארמג ,ך"נת-ידומיל וצ

 גנורעייפ-םואעליבוי רעקירעי 2 א טנדרָאעגנייא טרעוו ה"צרת הכונח

 סיורג טַאהעג טָאה עכלעוו ,"הנבי, ןופ רעליש יד ךרוד גנולעטשרָאפ א טימ

 ןרעוו'ס .בוט-םוי-רעדניק רעכעלרעייפ ַא רָאפ טמוק טבשב-רשע-השמח .גלָאפרעד

 רעדניק יד טרעוו סע ,תוניחב טכַאמעג ןרעטלע ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא

 רעדניק יד טקישעג תבש ןדעי ךיוא טרעוו סע .תוריּפ-לארשי-ץרא טלייטעג

 .הרותדינב ענעעזעגנָא ייב ןרעהרַאפ
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 ןבָאה'ס ןכלעוו PR ,רַאזַאב-ל"קק א ןעמוקעגרַאפ זיא ה"צרת רָאי ןיא

 yn“ טימ לומש .י TN קורק .ש .א "הנבי, ןופ םידימלת 2 ןעמונעג לייטנָא

 טימ ןרָאװעג ןעקנָאשַאב ןענעז "רענדער, עניילק יד .ןטארעפער עשיער

 .סערעינָאבנָאב PR ןטנעמסידָאלּפַא

 דעו ןטימ ToDo א בילוצ גרעבדלָאג להנמ טָאה ו"צרת ןושחרמ ג"כ

 קָאטשנעװַאק 'ה ןרָאװעג ןדאלעגנייא זיא טרָא PT ףיוא ןוא ,עלוש יד טזָאלרַאפ

TDרָאידלוש םעיינ םוצ זיב ןעוועג זיא רעכלעוו ,להנמ סלַא .זַאמיװָאשַאמָאט . 

 ,ארמג ,ך"נת וצ הרומ סלַא -- אריפש .א :םירומ יד טרישזַאגנַא ןבָאה רימ

 ןיא עלוש יד ןריפ עכלעוו ,להנמ סלַא -- ץפרעש ןופ יקסמיזאנ .ז 'ה ןוא

 .גנונעדרָא רעטסעב

 ;ר"וי ,טשריפ .מ :ןופ גנוטלַאווראפ עיינ א ןרָאװעג טלייוועג זיא ז"צרת

 .י .ח ,טָאק .ד ,רבזג דלעפנעזָאר .מ ,ריכזמ קורק .י ,ןגס שטיוועיקדוי יי

 NP .ד ,יקסילַאק .מ :רעדילגטימיסגנוטלַאװרַאפ ;ןטריוװ סלַא -- ןַאמלעגנע

 .קינלעימכ .ש ןוא ןאמלעגנע .י .ח ,ןייטש .י

 -םואעליבוי עקירעייפ ַא טנדרָאעגנייא ןרָאװעג הכונח זיא ח"צרת רָאי-ייה

 :יוו ,םידימלת יד ךרוד ןעגנולעטשרָאפ-רעדליב ענעדישראפ טימ גנורעייפ

 ,ןדניצ-טכיל-הכונח ,הרונמ עקידעבעל x ,רעדליב עשיצולח ןוא "דודו לואש,

 קרוידוינמ ףרח חספ רמ לש רוקיב תעשב
 קרָאידוינ TID ףַארַאכ חספ 'ה םנופ ךוזאב ןתעב
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 רעד ףיוא .טנעה יד PR ךעלטכיל טימ םידימלת יד ןופ טורשראמ א ,גנַאזעג

 pyr ןעמ עכלעוו ,טָאטש TD ןשטנעמ עטסבושח יד ןעוועג ןענעז גנורעייפ

 .זעגנורעייפ ףיוא ןטלעז

 NK טניווועגייב טשינ ןינָאק ןופ גנורעקלעפאב עשידיי יד טָאה גנַאל

 טזָאלעגרעביא טָאה ןעגניז ןוא ןדער שיערבעה עקידנעגנילק סָאד ,גנורעייפ

 ןורכז ןיא ןביילב גנַאל טעוו סָאד זַא ,ןביולג רעמ ןוא קורדנייא ןכעלרעה א

 רעזדנוא PR ןפלעהוצטימ .זדנוא ידכ ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעגיה רעד ןופ

 -עהעג רעד ףיוא ןלעטש וצ לוש-"הנבי, יד ןוא טעברַא-סגנויצרעד רעקיטכיוו

 ייז ,ךייר רעדָא םערָא ,דישרעטנוא ןָא ןבערטש רימ רעכלעוו וצ ךיוה רעקיד

 טשינ ןלָאז ייז ידכ ,דנַאל TIN POND ,הרות ,ט--ג ראפ עצלָאטש ,ןדיי ןייז ןלָאז

 רשיי א טימ OW ןקירד רימ ןוא .ןזָאלב טעוו סָאװ ,לטניוו ןדעי רַאפ ןלַאפ

 ןענעז עכלעוו יד ןוא ,טנייה זיב ןפלָאהעגטעמ זדנוא ןבָאה ONT ,עלַא יד חוכ

 ןגירק עכלעוו ,רעדניק יד ןופ ןעמָאנ PR רעטייו ףיוא ןפלעהוצטימ טיירג

pxךיוא גנויצרעד עשיזיפ ןוא עקיטסייג עלוש רעזדנוא  PRןעמָאנ  TDוק - 

 .ןרעטלע PR םוירָאטַאר

 )1937 "ןבעל רעשילאק,)
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 ד"יה רעטניוו .מ

 ןינָאק ,DS “Os טפַאשלעזעג יד

 עלַא ןופ טָאה ןעמ ןעוו ,קירוצ גנַאל טשינ טשרע טָא ,טייצ ַא ןעוועג

 ןענעז סע :יירשעג ןייא טרעהעג ,ןרָאטקַאפ עדנבעגסָאמ יד ןופ וליפא ,ןטייז

 טרעוושאב סאד PR רעלדנעה ןוא רעמערק ליפ וצ ,רעלטימרַאפ ליפ וצ ןַאהרַאפ

 ,ןטלַאהעגנַא גנַאל יוזא טָאה ONT .דנַאל ןיא קיטילָאּפ-סלדנַאה עלענָאיצַאר יד

 ןַא יו טפַאכעגפיוא TINA זיא הכולמ עטסּוװַאב א ןופ עירָאעט-ןסאר יד זיב

 DIN“ ןעמ ONT לָאמ TON טימ .רדח סיקסווָאמד ןופ םידימלת יד ןופ בוט ןבא

 תמא זיא לדנַאה רעד זַא ,ןעמ טגָאז טציא .קירוצ ףיוא לעשיד םעד טיירדעג

 יד ,טשינ ןגיוט ןדיי יד ,ןעד סָאװ אלא ,הכולמ רעד ןופ רָאטקַאפ עקיטכיוו א

 יז ףראד'מ ,סעשטַאטראפ ןענעז ןדיי ,לדנַאה םוצ לגוסמ טשינ ןענעו ןדיי

 ןוא ,IPD“ רעמ א ןעמענרַאפ ףראד טרָא רעייז ןוא ,לדנַאה ןופ ןקיטייזאב

 ןעמ Way ,רעיופ רעד ,שטנעמ"ספרַאד רעד -- טנעמעלע "רעטריציפילַאווק,

 .טַאטש PR ןעלקעּפרעבירַא ףרַאד

 -יםעשווַא, ןטסּוװַאב םעד טימ טעווַארפעגוצ ,תופורח עכעלנע TN עכלעזַא

 ,עצעהיטָאקיָאב יד IN ,לטעטש TX טָאטש רעדעי PR טיירפשרַאפ ןרעוו ,לטימ

 .ןדַאב ןרַאבטכורפ א טניפעג ,ןטנעמעלע ערעטצניפ ךרוד טריפעגנָא

 -עגנַא עיצַאטיגַא עשיטימעסיטנַא יד ONT ,קירוצ רָאי ןבלַאהטרעדנַא טימ

 ןינָאק PNR טפַאשלעזעג-*טרָא, רעד ןופ טעטימָאק-סגנודנירג רעד
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 boon TD .ןעמרָאפ עשיטַאמַארד ךעלטעטש עקידתונכש עשידיי יד PR ןעמונ

 רעד רעבָא ,רעטסכַאװש רעד .לת א טרעוו רעמערק ןשידיי םייב טייקמערַא

 -עפיופ קידנעטשלופ טרעוו ,רערָאפ-קרַאמ רעד ,רעקיעפיסדנאטשרעדיוודטשינ

 ךיוא טָאה רָאנ ,טײקמערָא לסיב ןייז טרילראפ רע סָאװ ,רָאנ טשינ ,טריזיר

 IND“ זיא קרַאמ ןפיוא ןרָאפסױרַא ONT ,ןענידראפ וצ טייקכעלגעמ יד טשינ

 .תושפנ תנכס טימ ןדנוב

 -- ץישפיל בר 'ח ןופ וויטאיציניא רעד טיול -- WS טמוק 19.4.1936 םעד

 ןָאק ןעמ עכלעוו טימ ,םינפוא יד טלדנַאהַאב ןרעוו סע רעכלעוו ףיוא ,גנוטַארַאב א

 : ןזעט זווצ טקורעגסיורא ןרעוו סע .גנַאגרעטנוא ןופ עכעלקילגמוא יד ןעוועטַאר

 -טיונ ןשיווצ ןלייטראפ סע ןוא טלעג םוכס ןרעסערג א ןפאש ראפ ענייא

 : עטייווצ א ;סעיציזָאּפ עקיטציא יד ייב ןטלַאהרעד וצ ייז ידכ ,עקיטפרעדַאב

INםיכרד עטלַא יד ןופ ןגײנּפָא ךעלדנע ףרַאד ןעמ  -- Ppעיּפָארטנַאליפ . DIN 

 ןריפכרוד טפרַאד ןעמ ,וויטקודַארפ ןדנעוונָא סע ןעמ טפרַאד ,טלעג ןעלמַאז ןיוש

 ןענעדרַאנייא ,טעברַא-סגנוטכישמוא ןַא טנעמעלע ןטריסַאלקעד םעד ןשיווצ

 .הכאלמ ַא ןענרעלסיוא ייז ןוא ןטַאטשרַאװ

 רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא םלוכ םכסהב זיא ןעגנוטַארַאב ערערעמ ךָאנ

 PD ןסרוק-ךאפ ןענעדרַאוצנייא ןסָאלשַאב טרעוו סע ןוא גַאלשרַאפ רעטייווצ

 ןכאז עטכייל יד TD טשינ רעבָא זיא'ס .ןקָאז ןוא סעקשטנעה ,סרעטעווס

 ןעמ טפראד ןטַאטשרַאוו ןענעדרַאוצנייא ,םישעמ וצ רעטרעוו ןופ ןייגוצרעבירַא

 יד ?ןעלטימ עקיטיינ יד ןעמ טמענ ןענַאװ PD ,לאטיפַאק ןרעסערג א ןבָאה

 ענעזעוועג וצ ,גנורעקלעפאב רעקיטרָא רעד וצ טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ גנודנעוו

 ,ןָאדנָאל PR טפַאשנַאמסדנַאל רענינָאק רעד וצ PR דנַאל PR רעגריב רענינָאק

PXןלעוו רעטלעג עטלמַאזעג יד זַא ,ןזיוועגנָא שוריפב טרעוו סע רעכלעוו  

 יד ראפ ןטַאטשרַאוו ןענעדרַאוצנייא ףיוא ךעלסילשסיוא ןרעוו ןדנָאװעגנָא

 טזייוו טפַאשלעזעג יד .גנַאלקּפָא ןקירעהעג ַא טניפעג ,ןסרוק-ךאפ עטנַאמרעד

 ,עיצקַא רעוויטקורטסנָאק רענעמונעגרעטנוא רעד OND שוח ןסיורג ַא סױרַא

 :ןבעגעג טָאה גנולמאז יד .ןטייקכעלגעמ ענייז טיול ייב-טגָארט רעדעי ןוא

 ץוחמ רעגריב רענינָאק ייב ;.לז 954 -- גנורעקלעפַאב רעקיטרָא רעד ייב

 ,שזדָאל ,סייוו קירנעה ה"ה יד סיוא Pr ןענעכייצ רעטנורעד ; .לז 1135 -- ןינָאק

 טימ ,שזדָאל ,ןאמיורט .מ :.לז 300 טימ ,שזדָאל ,ןייטשנייוו .ז ;.לז 150 טימ

 יד ןוא .לז 100 טימ ,שזדָאל ,ץָאלק לעומאס ;.לז 100 טימ ,רענטוק ;.לז 0

 -- "עיצארעדעפ, רעד ןופ גנוקריווטימ רעד ייב ,ןָאדנָאל ןופ טפאשנַאמסדנַאל

 ,יקסנישטשעל apy 'ה Pp הנתמ א םעד pin .לז 2,154 -- ןעמַאזוצ ,.לז 8

 .לז 600 ךרע IW PD טרעוו PR ןישאמ-רעטעווס א ,שזדָאל
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 טלעפ'ס זַא ,סױרַא ךיז טזייוו ,טעברַא רעשיטקַארפ רעד וצ קידנטערטוצ

 ראטנעווניא ןקיטיינ םעד ןעמענרעביא לָאז עכלעוו ,טפאשרעפרעק עשידירוי יד

TNזיא סע .טייקיטעט רעלַאגעל רעד טימ ןריפנָא  INTרעד ןרָאװעג דלונ  

 ,השקב רעד טימ עשרַאוו PR עלַארטנעצי"טרַא, רעד וצ ןדנעוו וצ Pr ,קנַאדעג

 עלַארטנעצ-"טרַא, רעד TD קידנעמוקַאב .גנולײטּפָא IN זדנוא ייב ןענעפע וצ

“PXןטערטעגוצ רימ ןענעז ,המכסה  ISרעדילגטימ ןריברעוו  INDטפאשלעזעג רעד . 

 SND“ םעד טריטּפעצקַא ,22.11.1926 םעד ,גנולמַאזרַאפ עניימעגלַא יד

 גנוטלַאװרַאפ א סיוא טלעוו ןוא ,ןאלפ-סטעברַא ןוויטקורטסנָאק ןטלעטשעג

TDה .י ,יקסלַאװָאק .ס ,רעטניוו .מ ,יקסנישָאלַאישזד .ב ,ץישפיל בר :ה"ה יד . 

 :ה"ה יד TD עיסימָאק-סנָאיזיווער א ןוא ןעזייא .א ,ץישּפיל .ַא .רגמ ,עקשטיר

 .שטיוועיקדוי .ש ןוא אקלוב ר"ד ,יקשטנָאמ .ל

 ןטסיזמוא IN יקסלַאװָאק רעדירב ה"ה יד ּפָא ןביג .י .ד רַאורבעּפ ןיא

 -עגקעווַא ןרעוו סע .ןטַאטשרַאװ יד טנדרָאעגנייא ןרעוו סע ןכלעוו ןיא ,לַאקָאל

 .ןענישאמ-רעטעווס 4 TR ןענישַאמ-עקשטנעה 3 ,ןענישַאמ"ןקָאז 6 טלעטש

 םישדח 9 ןופ ךשמ ןיא .("טרָא, רעשזדָאל ןופ טגרַאבעגסיוא ייווצ רעטנורעד)

 ייב 12 ,סרעטעווס ייב 15 :רעליש 46 ןעמונעג לייטנָא ןסרוק יד ןיא ןבָאה

 ןעמוקַאב ןָאזרעּפ 5 ןבָאה ןטנעװלָאסבַא יד ןופ .ןקָאז ייב 19 ןוא סעקשטנעה

 ןענָאק ןלָאז ייז ידכ ,רעדעי .לז 100 ןוא ןישאמ-ןקַאז 1 וצ טגרַאבעגסיוא
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 האוולה א ןעמוקאב רעליש 1 טָאה םעד Pin .ןטַאטשרַאוו עקידנעטשבלעז ןריפ

 ןטַאטשרַאוו יד PR ןישַאמ-רעטעווס א ייב ןטעברַא וצ טייקכעלגעמ יד ןוא .לז 5

TIDךיז ןבָאה ,ןינָאק טזָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןטנעװלָאסבַא עקינייא ."טרַא,  

 .ךַאפ ןטנרעלעגסיוא םעד PINT ַא ,שזדָאל PR טנדרָאעגנייא

 ןוא טייקיטעט עוויסנעטניא I סיורא טפַאשלעזעג יד טזייו ללכב

 טרעוו טציא .ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה יז עכלעוו ,ןבַאגפיוא יד תומלשב טליפרעד

 IND ןסרוק-ךַאפ ןענעדרָאוצנייא ,ןסרוק עטנָאמרעד-ןביוא יד PIN ,טריטקעיָארּפ

 .יירעיינ-שעוו ןוא ןטעסרָאג

x 

 -ָאמ א טימ .90 ןופ טייטשַאב טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ לָאצ יד

 טעשזדוב םעד ןטלַאהוצפיוא טייקכעלגעמ יד .לז 88 ןופ לָאצּפָא ןכעלטַאנ

 רעד ןעקנַאדרַאפ וצ OND רעסיורג PR זיא ,טייקיטעט רעד טימ ןריפנָא ןוא

 עידיסבוס עליבַאטס א טמיטשַאב טָאה עכלעוו ,עשרַאוו PX עלַארטנעצ-"טרָא?

 רעד ייב ,ןָאדנָאל ןיא טּפַאשנַאמסדנַאל רעבושח רעד ןוא שדוח א .לז 100 ןופ

 ןופ טייקיטכיוו יד קידנצַאשּפָא עכלעוו ,"עיצארעדעפ, רעד ןופ גנוקריווטימ

 ןינָאק PR טײקיטעט-"טרָא, יד ןציטש IS ןסָאלשַאב ןבָאה ,ןבַאגפיוא ערעזדנוא

 עקידרעטייוו ןזיוועגרעביא PI ,עמוס רעטנָאמרעדנבױא רעד ץוח ןבָאה ןוא

 ,סעטָאלז 2

| 

 (1937 "ןבעל רעשילַאק,)

288 



be "004006 אט RL 06606:אט Nob 46::64 )9161( 

"0.606, 006 664508 )9161( 

289 



 קעטַאמ שטיוװַאקשַאמ
 (קרביינב)

 "ףקלוקש , יד

 Mp םיטילפ יד ןופ םָארטש ןטימ Pr טָאה 1916--1915 ?JR יד ןיא

 DR גנורעקלעפאב עשידיי יד טרעסערגרַאפ רעטרע ערעדנַא ןוא שזדַאל ,שילאק

 .ןינָאק

 עלַאמרָאנ PR ONT סוטַאעב ןופ Sw "ענכעשווַאפ, ענעפורעג יוזא יד

 So א ןבילבעג ןענעז ןכל ,רעדניק לָאצ עניילק א ןעמונעגמורַא רָאנ ןטייצ

 .עלוש א ןָא רעדניק

 רערעל jpn paw ןיא ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עטנעגילעטניא עפורג א

 ַאשטלַאס ןוא אשזור רעטסווש יד ,גרעבנעוועל ,ןָאזערוס ,(קַאווטיל) רעלגַאנ

 -עג ןבָאה ,ערעדנא TX (קרַאמרעּפעט (TD ַאקסלַאװָאק ,אקסניפיל ,רעדנַאז

 ןוא ןובשח ,שיליופ ,שידיי טנרעלעג טָאה ןעמ (TN ,עלושיטנוװָא ןַא טעדנירג

 סָאד ןיא עקלָאקש רעד ןיא טנרעלעג ןבָאה עכלעוו ,רעדניק בור רַאפ .תירבע

 TIN אד ןבָאה סע .גנודליב רעכעלטלעוו ןופ רוקמ רעקיצנייא רעד ןעוועג

 ןבָאה רערעל יד .לושד"ענכעשווַאפ, רעד ןופ רעדָא רדח ןופ רעדניק טנרעלעג

 טעדנעפשעג ןבָאה לַאקָאל םעד ןטלַאהסיוא ןרַאפ PIN ;טלָאצאב ןָא טנרעלעג

 .א .א "רענירג, רעד סייוו יוו ,ןדיי ערעכייר עכעלטע

TDןעוועג לוש יד זיא גנַאפנָא  prסַאג-ַאװָאנ ףיוא יקסנילעשז ןופ זיוה , 

 .ַאנשטעסַאיּפ ףיוא PUT PN ןיקסוועיָאטַאר ייב -- רעטעפש ןוא

 -הכונח יוו ןעגנורעייפ ענעדישראפ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא PIX ןענעז סע

 ןוא עשידיי טימ רעדניק-לוש יד ןטערטעגסיורַא ןענעז'ס עכלעוו תעב ,ןטנווָא

 -ַאמ , א PIN ,ןגולפסיוא ענעדישרַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ,רעדיל עשיערבעה

 ןעמוקעגרָאפ זיא Be dw עדנע םייב .עקנילג ןיא 1916 תועובש ,"עקוווי

 ןעמוקַאב ןבָאה רעליש עטוג יד ןוא ,ןעגנונעכייצסיוא ןלייט טימ גנורעייפ ַא

 .תונתמ-רעכיב

 ,רעליש לייט א ייס לייוו ,רָאי ייווצ טריטסיזקע רָאנ טָאה "עקלוקש, יד
 .ןינָאק טזָאלרַאפ ןבָאה רערעל לייט ַא ייס

WAP MINN 

 לושיסגנַאװצ ןייק ןעוועג טשינ דנַאלסור ןשירַאצ PN זיא טנַאקַאב יוו

 רעייז רעדָא ,טשינ ללכב ןבָאה ,ערעטלע ךיוא יוו ,עכעלטנגוי ליפ רעייז ןוא

 ןבָאה םעד בילוצ pawn ןוא שיליופ ,שידיי ןביירש ןוא ןענעייל טנעקעג ךַאווש
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 -ארב, רעד .ןסרוקיטנװָא טריזינַאגרָא םידיחי PSX סעיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ

 ,רעטעברַא IND ןסרוק 1918 PR טריזינַאגרָא טָאה ("דנוב) בולק "רעסָארג ווָאלסינ

 ,שידיי טנרעלעג טָאה ןעמ wn .ןטעבַאפלַאנַא ליפ ןעוועג ןענעז'ס עכלעוו ןשיווצ

 TN טריזינַאגרָא סוטַאעב ןאמרעה רערעל רעד טָאה 1920 רָאי ןיא .ַא .א ןובשח

 ןפלָאהעגוצ ONT ON .עכעלטנגוי PR רעטעברַא INP ןסרוק-טנוװָא טימ טריפעגנָא

 ,םויזַאנמיג ןופ ןירערעל ַא

 רעיודסיוא ןוא ימ רעכעלנייוועגרעסיוא טימ טָאה סוטַאעב רערעל רעד

 זיא ,ערעטלע ייב בור'ס ,ןלַאפ ענעטלעז PR OND .ןסרוק יד טעמדיוועג ךיז

pwןעוועג  Iןכיירטשרעטנוא ףרַאד ןעמ .גלַאפרעד ןסיורג ןייק ןענעכייצרַאפ , IN 

 טרעיודעג טָאה ODP INN רעד .רכש ןֶא טנרעלעג טָאה סוטַאעב רערעל רעד

 טזָאלרַאפ ןוא עיסנעפ ףיוא סױרַא סוטַאעב 'ה רעד זיא רעטעפש .םישדח עכעלטע

 TONY ןגעוו טדערעג ףיונוצ עכעלטנגוי עפורג א PT טָאה 1923 רָאי PR .ןינַאק

 -טיוו עקייל ,לעפמַאה קחצי : ןעוועג ןענעז ןרָאטַאיציניא יד ןשיווצ .ןסרוקדטנווָא

 יז ןבָאה קעווצ םעד וצ .דנא TR שטיװָאקשָאמ לכימ ,לַאטַאנ ַאלעדַא ,יקסווַאק

 PR ןקילײטַאב וצ PT ,םויזַאנמיג ןשידיי ןופ רערעל יד וצ ןדנָאװעג ךיוא ךיז

 .וויטיזָאּפ ןגיוצאב וצרעד ךיז ןבָאה רערעל יד -- ןסרוק יד

 ר"ד ,רערעל רעד ןבעגעגפַא ןענרעל םעד טימ ךיז טָאה ןטסניימ םוצ

 ןופ רַאסעפָארפ רעטנַאקַאב טנייה רעד ,רעלַאמ ר"ד ךיוא יוו ,ןייטשנוארב

 רכש WW טנרעלעג ןבָאה ייז ךיוא .טעטיסרעווינוא רעביבא-לת ןיא עטכישעג

 ןענעז אד ךיוא .ןאלפאק Awa ןופ זיוה PNR לַאקָאל םעד ןפאשעג וליפא ןוא

 ,ןסיוו רעייז טצנעגרעד ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עכעלטנגוי רעליש יד ןעוועג

 ןוא קנאב-לוש יד ןזַאלראפ וצ ירפ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא בור רעד תמחמ

 ONT סרוק רעד סָאװ ,גנולעטשרָאפ יד PY“ טקנעדעג סע .ךאפ א ןענרעל

 רעד ,עקיש סַאנוי PD ישזער רעד רעטנוא ,"אכעשטוא, NOP PR טנדרַאעגנייא

 עקיבייא'ס, רעטקַאנייא IN PR גנאזעג-רָאכ א ןופ ןענַאטשַאב זיא ראוטרעפער

 -טיו ype ,קעדַאצ .א לאכימ ךרוד טריפעגסיוא ,ןייטשנרַא קרַאמ ןופ "דיל

 ךרודַא זיא טנווָא רעד .ערעדנַא PR שטיװָאקשָאמ .מ ,ַאלעדַא לַאטַאנ ,אקסווָאק

 .גלָאפרעד סיורג טימ

 ךיוא יוו) רערעל יד לייוו ,ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל טָאה סרוק רעד ךיוא

 .ןינָאק טזָאלרַאפ ןבָאה (רעליש לייט ַא

 IND“ ןסרוק-טנװָא טנדרָאעגנייא ךָאנ ןבָאה ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא

 ,רעטעברַא-לדָאנ ןופ ןייארַאפ .ּפָארּפ רעד :ייז ןשיווצ ,סעיצַאזינַאגרָא ענעדיש

 ןלעפ ןופ אצוי-לעוּפ רעד ,גנודליב רערַאטנעמעלע ןופ ןלופרַאפ וצ ליצ ןטימ

 טריפעגנייא זיא ןליופ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןייטשטנַא ןכָאנ רעבָא .גנודליבדסגנַאוו

 .טדניוושראפ םזיטעבַאפלַאנַא רעד ןוא לוש"סגנַאווצ ןרָאװעג
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 טראפס ןוא רוטלוק

 קעטָאילביב א

 ןזיירק עשיטאמַארד ב

 טסנוק ג

 טרַאּפס ד





 ר"יה רעטניוו .מ

 קעטַאילביב עשידיי יד

 ףיוא .1905 רָאי ןשירָאטסיה םעד ןיא ,קירוצ רָאי 32 טימ סע זיא ןעוועג

 רעקיקענטרַאה א OND טמוק עירעפמיא רעשיסור רערָאג רעד ןופ ענערַא רעד

 ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד .םעטסיס-הכולמ ןקידנשרעהטסבלעז םעד ןגעק ףמַאק

 ןעעדיא יד PR ,םישזער ןלַאטורב PR ןרענָאיצקַאער PP גנוטסעפ יד ןעמרוטש

 sy mx ןופ ץילב רעכעלרעה ַא יו ךרוד ךיז ןגָארט טייהיירפ TN טכער ןופ

TIN?ןטייווצ ןזיב . 

 ןליפעג עקידנעלמירד יד ךיז ןקעוו ,ןעעדיא-סטייהיירפ יד טימ לעלַארַאּפ

 JON ראפ שוח רעד ןסאמ עטיירב יד ייב Pr טלקיװטנַא סע .ןעגנַאלרַאפ ןוא

 טרפב ,טפַאשלעזעג יד ךיז טפרַאוו עקיטשרוד יוו ,רוטַארעטיל ענייש PX טסנוק

 ,קנַאדעג רעד טלָאמעד טייטשטנא סע .טרָאװ םענעבירשעג ןדעי ףיוא ,טנגוי יד

 -יטסניא עלערוטלוק x ,קעטָאילביב עשידיי א טָאטש PR זדנוא ייב ןדנירג וצ

 ןשיווצ גנורעלקפיוא ןוא גנודליב ,ןסיו ןטיירפשראפ לָאז עכלעוו ,עיצוט

 .ןסאמ עטסטיירב יד

xטָאק ,סייוו ,ןיוועל ,ץָאלק :ןטנעדוטס יד ,ןטנעגילעטניא עפורג עניילק  

 םעד וויטאיציניא יד רעביא ןעמענ ךַאבנרעפ ןוא רעדנַאלפ ,ץָאלק .לרפ ןוא

 קעטָאילביב רעד TD רעדילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ יד

TIDבַאװדעי .מ ,סוטאעב .פ .מ ,ןיוועל .מ ,עקיש ,ואדנאל .מ : סטכער  
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 טימ טסולפנייאַאב זיא טפַאשלעזעג עצנַאג יד יוו ױזַא ,ןריזילאער וצ סולשַאב

 -וצפיונוצ טייצ רעצרוק א ןופ ךשמב סע טגנולעג ,ןעעדיא עשיטַארקָאמעד

 .רעכיב לסיב ַא ןוא טלעג םוכס ןשפיה א ןעלמַאז

 ןוא עשיליופ טימ טייקיטעט ריא ןעניגַאב קעטָאילביב יד טָאה הליחתכל

 םגו) ןטסישידיי עפורג א ןופ טייקכעלגנירדוצ רעד בילוצ רָאנ ,רעכיב עשיסור

 -קערפ-רענעייל יד .גנולייטפָא עשידיי א טנפעעג PIN טרעוו ,(םכותב ןטקה ינא

 ץרַאּפָארּפ PR זיא רעכיב עטפיוקעגוצ Oxy יד ןוא עלַאסָאלַאק א זיא ץנעוו

 .רענעייל לָאצ רעסיורג רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא קינייוו וצ

 -מוא IW TPP קעטָאילביב יד זומ ,ןשינעטלעהראפ עקידטלָאמעד יד ייב

 גנוניווו רעטַאווירפ ַא PNR טנדרָאעגנייא ךרודַאד טרעוו יז ,טייקיטעט עלַאגעל

Toךשמ ןיא יז זומ ,ןגעוו-"ערה-ןיע, תמחמ ןוא ןוא ,דילגטימ-טעטימָאק ַא  TD 

 עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ ץענ יד .טרָא ץיז ריא ןשיוט לָאמ ריפ רָאי ןייא

 ךרודַאד זיא ןעמ .קעטָאילביב רעד םורַא רעגנע גָאט א סָאװ ,רעבָא Pr טיצראפ

 .טייקיטעט יד ןסייררעביא TIN ןגעמראפ לסיב ONT ןעװעטַארוצּפָא ןעגנוווצעג

 -ָאלב , ייווצ TD ןעמָאנ ןפיוא עיסעצנָאק ַא Pr טמוקַאב ,1907 רָאי PR טשרע

 ףיוא טייקיטעט PR“ טיינאב קעטָאילביב יד ןוא רעגריב "?עיַאנשזַאידאנָאג

 טימ ךיז טצענערגַאב טייקיטעט יד .לַאקָאל םענעגייא ןַא ןיא ןפוא ןלַאגעל ַא

 ןוא עטסיינ יד טימ רצוא-רעכיב םעד ןרעסערגרַאפ ןיא ןוא רעכיב ןבעגסיורא

 .ךארפש רעשידיי ןוא רעשיסור ,רעשיליופ רעד ןיא ,רוטארעטיל עטסעב

 ךיז ןעניפעג סע ןכלעוו pr ,לַאז-ןעייל x טנפעעג טרעוו 1911 רָאי ןיא

 ,ןבַאגסיוא עשידָאירעּפ PR רעטעלביגָאט עשיערבעה ןוא עשידיי עלַא טעמכ

 רעד .רעטעלביגָאט עשיסור ןוא עשטייד ,עשיליופ Sey עסיורג א ךיוא יוו

 זיב לָאמלײט טכיירגרעד ץנעווקערפ יד ,טכוזַאב ךעלכייר טרעוו לַאז-ןעייל

 .ךעלגעט ןָאזרעּפ 0

 ,סיזירק םעניילק א רעביא קעטָאילביב יד טבעל ןרָאי-המחלמ יד ןיא

 ,שזדָאל PR עשרַאוו PP ןטינשעגפַא טייצ ערעגנעל ַא זיא ןעמ סָאװ ,םעד בילוצ

INPןפיוקוצ טשינ ןעמ  PPעדנגינעג  OMYןעייל רעד ,רעכיב עדנכערּפשטנַא - 

 יד טרָאפ טצעז ןטייקירעווש עלַא יד רעבָא ץָארט .ןסָאלשעג ןרעוו זומ לא

 DN רוטַארעטיל רעטייוו טיירפשרַאפ ,ןבַאגפיוא עלערוטלוק px קעטָאילביב

 -לעזעג א TP םתוח םעד טשינ ץלַא ךאנ טגָארט קעטָאילביב יד .טפאשנסיוו

 רעד ןופ ךמס ןפיוא רעטייוו ךָאנ טריטסיזקע יז ,עיצוטיטסניא רעכעלטפאש

 -ער א רָאפ טמוק 1916 רָאי PR טשרע .עיסעצנָאק רעטַאווירפ רענעבעגעגסיורא

 -סיוא טרעוו'ס ,גנולמַאזרַאפ עניימעגלַא I ףיונוצ טפור ןעמ ,עיצַאזינַאגרַא

 עכעלטפַאשלעזעג ףיוא טלעטשעגקעווַא טרעוו יז PR טוטאטס א טעברַאעג

 .גנולייטפָא עשיערבעה א טנפעעג ךיוא טרעוו רָאי ןבלעז םעד ןיא .תודוסי
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PNרַאפ-טיירב א סױרַא קעטָאילביב יד טזייוו ןרָאי עקידרעטעפש יד - 

 yap“ עכעלטפַאשנסיװ ייר א PR טנדרָא יז .טייקיטעט עלערוטלוק עטגייווצ

 ןביג PR רעטקַארַאכ ןשירעיצרעד א קיטייצכיילג ןגָארט עכלעוו ,סעיצקעל

 .ןעמעלבָארּפ עטסנרע טימ ןריסערעטניארַאפ וצ ךיז גנוגערנָא יד רערעהוצ םעד

 OND“ ,רוטַארעטיל ,עיגָאגַאדעּפ ,עטכישעג ןגעוו ןטארעפער ןבעגעג ןרעוו סע

 .ןטארעפער 100 ךרע IN ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןיימעגלַא ןיא .לג .ד .א טפַאשנסיוװ

 קעטָאילביב רעד ןופ טייקיטעט ןוא גנולקיווטנא רעד ןופ דליב רָאלק ַא

 .2 ןוא 1 ןלעבַאט יד רָאפ prom ןלעטש

 -רעד עקירעיורט א רימ ןעעז ,2 עלעבַאט רעד וצ וצ Pr ןעמ טקוק

 רעייז א לענָאיצרָאּפָארּפ זיא רעכיב עשידיי עטנעיילעגכרוד לָאצ יד ,גנונייש

 ,ןכַארּפש ערעדנַא PR רעכיב עטנעיילעגכרוד לָאצ רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא עניילק

 ךיז טריטורקער רענעייל בור רעד (1 סָאװ ,טימרעד ןרעלקרעד ךיז טזָאל סָאד

Tpןעמוקַאב גנויצרעד ןייז טָאה סָאװ ,טנעמעלע ןַא  PRןוא ןלוש עשיליופ  

 ןענעז קעטָאילביב רעד ןיא (2 ;ךַארפש עשידיי יד טפירש PR טשינ ןשרעהַאב

 -עיורט ONT זיא ONT (3 ןוא רענעייל עכעלטסירק 20--25 ַא ןאראפ קידנעטש

 ,דנאטשלטימ רעד קעטָאילביב רעד ןיא pr טזייוו ןעוו ןטלעז סָאװ ,עטסקיר

 ןפאנק ַא ןבָאה -- סיוא טעז -- עכלעוו ,תוכאלמ-ילעב ןוא סַאלק-רעטיײברַא רעד

win1 עלעבַאט רעד טימ 2 עלעבַאט יד רעבָא ןעמ טכיילגרַאפ .רוטארעטיל רַאפ  

 ,קעטָאילביב רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשידיי םענעכָארפשעגסיוא םעד שוריפב ןעמ טעז

 ךוב JWT PD סקּווווצ רעקידנטיידאב רעד גיוא PR טושפ Pr טפרַאוו סע

PRKטָאה קעטָאילביב יד .ץנעווקערפ רעלעוטנעצַארפ רעד טימ ךיילגרַאפ  TT 

 טשינ ,ךוב עשידיי (DM סעדעי ןפיוקוצנייא עבַאגפױא TR רַאּפ טלעטשעג

 ,ףיורעד ץלָאטש ןייז ןענעק רימ .רענעייל עשידיי לָאצ רעד טימ ךיז קידנענעכער

 עשידיי עקיצנייא יד ןלעטשוצקעווא TR ןטלאהרעד וצ ןזיוואב ןבָאה רימ סָאװ

 ןטיירפשרַאפ וצ ,ָאווינ ןכיוה א ףיוא טָאטש ןיא זדנוא ייב עיצוטיטסניא-רוטלוק

 וצ טייקכעלגעמ יד שטנעמ םעד טיג סָאװ ,ךוב סָאד רָאי 32 ןופ ךשמ ןיא

 -עג ענייז ןפיטרַאפ PX ןשינעטנעק ענייז ,ןעגנוטכַאבָאַאב ענייז ןקיטסעפראפ

 Jon Pp לַאווק ןכעלפעשרעדמוא IN ,רצוא-רעכיב ןכייר א ןעלמַאזוצנָא .ןעקנאד

 זדנוא ןופ ךס א ןוא הקיני עקיטסייג רעייז ןגיוצעג ןבָאה תורוד ייווצ ןכלעוו ןופ

 ,גנולקיװטנַא PR גנודליב לסיב סָאד ןעקנַאדראפ וצ קעטַאילביב רעד ןבָאה

ONTןגָאמרַאפ רימ . 

 )1937 ?Jay" רעשילַאק, :גנוטייצ רעד ןופ)
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 גָאלַאטַאק םעיינ א ןבעגפיורַא ןגעוו גנודלעמ א
 קעטַאילביב רעד ןופ

 ,גנוכַאמטנַאקַאב

 ,ןגאלייב יד טימ ןעמַאזוצ ,1915 רָאי PR ןבעגעגסיורא ,גָאלַאטַאק רעזדנוא

 )1600 ךרעב) רעכיב לָאצ עקידנייטאב א PU טשינ ןעמענ ייז רָאנ טשינ

 -אבא ערעזדנוא ןרעטכיילרעד וצ ידכ .טפעשעגסיוא ןצנַאג PN ןענעז ייז רַאנ

 קידנטכא טשינ ,גנוטלַאװרַאפ-קעטָאילביב יד טָאה ,ןלייוודרעכיב םייב ןטנענ

 ןסָאלשַאב ,ןדנובראפ PT טעוו ONT עכלעוו טימ ,טעברַא ערעיוהעגמוא יד ףיוא

 ןופ רעכיב עלא ןעמעננײרַא טעוו רעכלעוו ,גָאלַאטַאק םעיינ א ןבעגוצסיורצ

 .קעטָאילביב רעזדנוא

 עסיורג יד בילוצ .קראמ 150-- ןייז טעוו גָאלַאטַאק םעיינ ןופ זיירפ רעד

 -מעזקע ONS רעטצענערגַאב א PR ןרעוו טקורדעג גָאלַאטַאק רעד טעוו ,ןטסָאק

 ןפרַאד ,ןרעכיזרַאפ גָאלַאטַאק x ךיז ןליוו עכלעוו ,ןענָאזרעּפ יד ןוא ,ןרַאלּפ

 .קרַאמ 100 ָאטנָאק א ןלָאצנייא ןוא ןלעטשאב רעהרַאפ

 רעטעפש ןלעוו ,קרַאמ 100 ןלֶאצנייא ךיילג ןלעוו עכלעוו ,ןענָאזרעּפ יד

 .טַאבַאר ןעמוקַאב

 גנוטכַא טימ

 גנוטלַאוורַאפ יד

 -עגַארפ רענעייל יד ןשיווצ טלייטעצ טייצ וצ טייצ ןופ טָאה קעטָאילביב יד

 : ןגארפ עקידנגלַאפ טימ סנגיוב

TIN TANI 41ןעמָאנרָאפ  

 רעטלע .2

 גנוקיטפעשַאב

 ? ךארפש"סגנַאגמוא רעייא זיא עכלעוו ,

 ? (שטייד ,שיליופ ,שידיי) ןטסבילמַא ריא טנעייל ךַארּפש רעכלעוו ןיא 5

 ? ןטסנייממא ךייא טריסערעטניא רָאטױא רעכלעוו 6

 ?רעכיב עשטייד ןפיוק IW טרעווסנשטניוו זיא ,

 ביוא ?קעטָאילביב רעד ןופ גנוריפ רעד טימ ןדירפוצ PN טנעז יצ 8

 .ןכַאזרוא עכלעוו רעביא -- טשינ

 ?ןרעוו טריפעגנייא ןפרַאד ןעגנורעסעבסיוא עכלעוו 9

 .ןעגנוקרעמַאב עניימעגלַא .10

 ןטיול ןוא ,רענעייל עלַא וצ ןרָאװעג טקישעג זיא ןגיוב-עגַארפ רעד

 -עג קעטָאילביב רעד ןופ גנוטלַאווראפ יד ךיז טָאה סרעפטנע יד ןופ גנאגסיוא

 .רעכיב עיינ ןפיוקנייא םייב טציטש
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 ןזיירק עשיטַאמַארד

 ןינָאק ןיא ןטסיטרַא עשידיי ןייק ןענעז טרעדנוהרָאי ןט19 םענופ ףוס ןזיב

 רעד טימ גנודניברַאפ יד . ןּפורט-רעטַאעט עדמערפ PP טשינ PX ,ןעוועג טשינ

 ,גרַאווגנוי עפורג א טכַאמעג טָאה ןווורפ עטשרע יד .ערעווש ַא ןעוועג זיא טָאטש

 yx" סע ןבָאה ךעלטעטש עניילק pr ."רעליפש םירופ, טלעטשעגרָאפ טָאה סָאװ

 .גנארד ןכעלרעניא ןא טַאהעג וצרעד ןבָאה סָאװ ,ןפורג עקילעפוצ ןעוט טיוורפ

 ייב ,רעטקַארַאכ ןזעיגילער לענָאיצידַארט א טאהעג ןבָאה ןווורפ עקיזָאד יד

 טימ ןריפוצסיוא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא OW PR .םיבוטדםוי ענעדישרַאפ

 ןזייוואב וצ ,רעדיו ,הכונח ;"רתסא תליגמ, לקַאטקעפס א תוחוכ ענעגייא

 ענעצס עשיטַאמַארד א -- "ףסוי תריכמ,, ליפש סָאד ןוא םיבכמ יד ןופ הרובג יד

 .דנע-יפעה א טימ

 ,ןינָאק PR VIP רעשידיי רעד ןוכ גנולעטשרָאפ עטנַאקַאב עטשרע יד

 "תימלוש , עטערעּפָא יד ןעוועג זיא ,טרעוו ןשירעלטסניק א טַאהעג ןיוש ONT סָאװ

TDןעמ סָאװ ,ןעדַאפדלָאג םהרבא  ONTטריפעגפיוא  PNעטשרע יד .1905 רָאי  

 סלַא רעשעלרעייפ יד TD עּפָאש רעד PR ןעמוקעגרַאפ ןענעז ןעגנולעטשרָאפ

 יד טַאה טריסישזער .גנולעטשרַאפ א ראפ לַאקָאל רעדנסַאּפ רעקיצנייא רעד

 IND“ רעטעפש .רעגניז רעטוג ַא ןעוועג זיא רע ,ןַאה (עיכינַאד) לאינד עטערעפַא

 .ןעיזעלשרעביוא PR (ןזח) רָאטנַאק סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא TN ןינָאק טזָאל

 ןעגנוזעג PARP ןיא רעזייה עשידיי יד ןיא ןעמ טָאה םעד ךָאנ ןרָאי ליפ

 .רעדניקיגיוו ראפ וליכא "תימלוש,, ןופ ןוויטָאמ

 יד ןעמונעג לייטנָא ןזיירק עשיטאמארד יד PN ןבָאה ןטסניימ םוצ

 רעסישזער רעקיעפ סלַא ןזיוועגסיורַא PT“ טָאה INT עיכינַאד .טנגוי-רעטעברא

 -נולעג רעד ךָאנ .ןעגנולעטשרָאפ עסיורג ןריפוצפיוא עיציבמא יד טאהעג ןוא

 "אבכוכ רב, עטערעּפָא יד טריפעגפיוא רע טָאה ,"תימלוש, TD גנוריפסיוא רענעג

 רעד ןגעוו גונעג טגָאז סָאװ ,ןָאזרעּפ קיצפופ רעביא ןופ גנוקילייטאב רעד טימ

 ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד ייב ךיוא .לקאטקעפס NIN ןריפוצפיוא טייקטגאוועג

 ,(הניד) אקסנישובַאל ןייליירפ יוו ,ןטנַאלַאט עשיטַאמַארד עיינ טקעלּפטנא ךיז

 ןעמוקעגרָאפ זיא גנולעטשרַאפ יד .ערעדנַא ןוא (סוּפַאּפ) ןייטשנעצילג ףסוי

 ןדיי רעניִנָאק ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד INI .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ראפ

 PR ןעמ ONT לָאמ ןטייווצ םוצ .אבכוכ-רב ןופ ןוויטָאמ ןעגנוזעג גנַאל-ןרָאי
 לָאמ ONT ךייא .1924 רָאי PR "אבכוכ רב. גנולעטשרָאפ יד טײנַאב ןינַאק

 םעד ןגעוו ןעמוקעג לעיצעּפס זיא רעכלעוו TNT .ד ןופ ישזער רעד רעטנוא
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 ןייליירפ :יוו ,תוחוכ עשירפ Pw רימ ןעעז גנולעטשרַאפ רעד ןיא .דנַאלסיוא ןופ

 -רַאפ ןײלַא רעטעפש טריסישזער רעכלעוו) יקסניווָאלג גילעז ,ַאקצָאקָארק

 וצ .ןייטשנעצילג FOP רעטנָאמרעד רעד ךיוא ךיז טקילײטַאב'ס (ןסעיפ ענעדיש

 ןופ OND רעטלושעגסיוא טוג א ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא גנולעטשרַאפ רעד

 .ןענָאזרעּפ רעקילדנעצ

 ינָאק PR טנכייצעגסיוא PT טָאה רעמויטסאק PX רָאטַארָאקעד סלַא

 DS ןבוטש טרירָאקעד PIN טָאה רע .ןזייא (Cp יכדרמ רערעלוּפָאּפ רעייז רעד

 טיירגעגו% רע טָאה תונותח ףיוא .רעזייה עטסעב יד ןיא ןעגנַאהרַאפ טגיילראפ

ovטייצלַאמ ןוכ ןאלפ , PIN oomןגָארטעג טָאה רע .ץנעט יד טימ טריפעגנַא  

 ןָאטעגסיוא VWI OND PP סע טָאה רע סָאװ ,לטיה "שידיי, ןבירעגסיוא ןַא

 ..."פיצנירפ, בילוצ סע טוט רע זַא טגָאזעג ןבָאה סָאװ םיציל ןעוועג ןענעו סע

 רעד. עסעיפ יד טריפעגסיוא זיירק רעשיטַאמַארד רעד ONT 1915 רָאי ןיא

 דוד ןופ ישזער רעד רעטנוא זיא 1917 רָאי PR PR ,"ריל גינעק רעשידיי

 DN שטנעמ ,טָאג, ןידרָאג בקעי ןופ עסעיפ יד TNA טריפעגפיוא סוטאעב

 ךיוא יז ORT ןעמ ןוא גלָאפרעד ןסיורג א טאהעג טָאה עסעיפ יד ,"לווייט

 .ךעלטעטש עקימורַא יד PR טלעטשעגרָאפ

 "אראנ, עסעיפ סנעסביא רעד PNR רעמענלײטנַא
 טנַאקאבמוא ,לעפמַאה .רפ ,ןוגיוו .ר ,יקסווָאקטױװ לדנעמ ,קעדָאצ .ש : סטכער ןופ

 PROD ,יקצַארעיש : ןטנוא ןציז .ןאמסיירק .ר ,ןַאמדלָאג .י,
 ,לפמה .ג ,ןוגיוו .ר ,יקסבוקטיוו .מ ,קדצ .ש : לאמשל ןימימ .ןסביא תאמ ,AN" םינקחשה

 קסיליו יקצַאריש .י :הטמל םיבשוי .ןמזיירק .רו ןמדלוג .י ,עודי אל
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 רעד ןופ טסיטרַא רעטנַאקַאב רעד ןינָאק ןיא ךיז טניפעג טייצ רעד ןיא

 ןשינעעשעג-המחלמ יד בילוצ זיא רעכלעוו ,ץילסייוו בקעי "עפורט רענליוו,

 INT טריפ רע .טצעזַאב קילייווטייצ אד ךיז PR ןינָאק PP ןרָאװעג טלגַאויראפ

 רע .ָאוינ ןשירעלטסניק ןכיוה א ףיוא ןעייטש סָאװ ,ןסעיפ עטסנרע ףיוא

 טימ DIN טריפ ןוא ,טנגוי עטנעגילעטניא ןוא עקיעפ ַא ןפָארטעג אד טָאה

 "גנוי-ספרַאד רעד, ןוא ןעסביא קירנעה ןופ ?ארָאנ, ןסעיפ יד החלצה סיורג

nsגרעבנעדנירטס טסוגיוא ןופ "רעטַאפ רעד, ,ןירבאק ןאעל  NNיד וצ  

 ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ טנגוי יד ןכוזַאב ןעמוקעג ךיוא זיא ןעגנולעטשראפ

 .טייצ דעומה"לוח רעדָא הכונח ןעמוקעגרָאפ ןעגנולעטשרָאפ יד ןענעז ןטסניימ םוצ

 םורַא ןדליב וצ ןביוהעגנַא ךיז טָאה טייקיטעט עשיטַאמַארד ערעלוגער א

 יַאגֹרָא טוג ַא ןעוועג זיא ONT .קעטָאילביב רעכעלטפאשלעזעג רעשידיי רעד

 PSR טריסישזער סע IMD עקַיעפ רעייז טימ "זיירק רעשיטַאמַארד , רעטריזינ

 ןענעז עטקילײטַאבטימ יד .עקיש ONIN’ TOP ןשיטַאמַארד םעד טימ IN טריפ

 .א .א באוודעי ריאמ ,וַאדנַאל שוינַאמ ,יקסווָאקטװ לדנעמ

PRיד, סנייבשריה ןוא :"םיבנג, סאקמיב לשיפ ףיוא ייז ןריפ 1921 רָאי  

 רעד לקנַאי, ןוא "רעטומ יד, סיקסניפ דוד ,"הלבנ יד, PR "עמשטערק עטסופ

 TD גנוקילייטַאב רעד טימ "טיירפשעצ PR טייזעצ, סמכילע-םולש ןוא "דימש

 ,עקשטיר םהרבא :סיוא ךיז ןענעכייצ סע .םויזַאנמיג ןשידיי ןופ רעליש יד

 .בַאוודעי אבול ןוא לַאטַאנ אלעדא

 יקסניווָאלג גילעז לעמעש .ד

 לעיצעפס ךיז טָאה רע .לעמעש דוד ןעוועג זיא רעסישזער רעטסנרע ןַא

 רעסיורג רעד PR PIN ןרָאכ טנדרָאעגנייא ONT ,גנַאזעג PR טנכייצעגסיוא

PR dwעלעג עכעלרעייפ ענעדישרַאפ ייב ןטרעצנָאק-גנַאזעג טימ טריפעגנָא - 
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 ,שילאק PD ןרָאפעגקירוצ TN ןינָאק טזָאלרַאפ רעטעפש טָאה רע .ןטייהנג

 םוצ PI טחוש"ןזח ןעוועג רע זיא טרָאד .המחלמ רעד רַאפ טניווועג טָאה רע ּוװ

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא

PRןופ "לארשי עמש, עסעיפ יד סוטאעב השמ טריסישזער 1924 רָאי  

 NOT ּפיסָא

 גילעז ןעוועג זיא רעסישזער PIN PR טסיטרַא רעקיעפ רָאג זיב א

 -רעשט .,ַאקסניבול ,ַאקצָאקָארק ןייליירפ טליפשעגטימ ןבָאה ON טימ .יקסניווָאלג

 ,קידצ ַאלָאל ,שטיוועיקדוי .מ ,סילוגראמ לאומש ,טפַא ,יקסנישֶאלאשזד א ,קַאינ

 .אקסנישזרעווש ןייליירפ ןוא שימ .ט ,םולב ַאקטָאל

 ךרוד טריפעגנָא ,ןייארַאפדלדַאנ םייב זיירק רעשיטַאמַארד א Pr טפאש סע

 .סוטאעב השמ ןוא ךארייב קעדַאט

 INS ןשילַאקָאװקיזמ א PR קעטָאילביב יד טנדרָא 1926 רָאי ןיא

 :ןסעיפ יד PD הסנכה יד .יקסמָאדַאר ןוא ךארייב .י ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 -ארבעג יד , ,יקסניווָאלג .ז PD טריפעגסיוא ,ןידרָאג בקעי ןופ "רעדמערפ רעד,

 טמיטשאב ןענעז סוטַאעב השמ ןופ טריפעגסיוא ןביל .ז ןופ "רעצרעה ענעכ

INDעיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד  PRןינָאק . 

PXןעמוק 1932--1933  INDנטעברַא ןרַאפ עגיל רעד ןופ ןעגנולעטשרָאפ - 

 )1932( ןיירַאפ רעקרעוודנאה םעד ייב זיירק רעלציטַאמַארד

 (1932) הכאלמה ילעב דוגיאב יטמרדה גוחה
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 ראפ טמיטשַאב ןעוועג ןענעז תוסנכה יד ."לעופה, ךיוא יו ,לארשי-ץרא ןקיד

 .לארשי-ץרא pp הילע רעד

 סנעמעוו ,ןעגנולעטשרַאפ PN טנדרָא ןינָאק PR "הרשכה, ץוביק רעד ךיוא

 .הילע רעד טמיטשאב ןענעז'ס תוסנכה יד

 -רעװטנַאה םייב זיירק רעשיטַאמַארד א ךיוא ךיז טעדנירג 1922 רָאי ןיא

 .ָאווינ ןכיוה ַא ןופ ןעגנולעטשרָאפ ענעדישרַאפ ףיוא טריפ סָאװ ,ןייאראפדרעק

6% 

 02 יי

 : "א בכוכ רבו
 גאלאהפ א םימ יעטקא 4 ןיא עמארדא עמ

A oBAR-K OCHB A” 
melodrama w 4 aktach z prologiem A. Goldfadena. 

 .OSOBY .ןעראפדלאנ ,א ןופ
 .Bar-Kochba p ם Haha קרא = 0 :וענאזרעפ

 יקסניוואלג ב .ה זאשראמרלעפ יז = ,רירומ ,Azarje )600 018ז828168 ז 8. Gtowinski mre = א 7% בי
Eljazar, stary talmudisto rp. 2. Glowinski 

 Dina, 6750 08 p-a G. Krokocka יקסנייואלג הז ה ,ריֿפרה Woe יייא ,יערומה רזעלא 'ר

Turnas-Rafas, 7 יי p. P. Apt a = +"8 ר יג איד 

Serafina, 1600 Zona p-a L. Blumowna ee ו Se eee ae 
Papas, intrygant p. J. Glicenstein םולב .ל .יפ ירא יז REE 

  S ERE.ת טנאֿבייניא א <  p. M. Hohn Seו

 יהאה מ ה אמיש
Widmo Eljazara, 449 starcow, 0067 meski, 

 ראב רעכילנעב ,,ןיררהנס יר ,יע ₪ / , ; : .
chor damski, wojsko rzymskic, wojsko 26. i inni. 

 en יוטא = ל ENS ראה

 ,ערערנא רניא רעטילימ .שימיור ,רעשו ?ימ שידיו ,ראכ רעבילבייוי

fs 

 עי = יי בע =

 :אפמיס א ןעריפשוצ םעוי ןעטקארטנא יד ןעשיויצ

 ועכאו עדנעגלאפ ןאמ 10 זיפ םיוומ עשינ

 םיקיילא סעלאם ו

 ידרעפ ער ערעפא עיזאטנאפ ריפאויארמ ליא (2

 יקצאייאז .ט

Podczas antrekt6w przygrywa¢ bedzie muzyka 

symfoniczna sktadajaca sie 2 10 0560 nast. rzeczy: 

1) Salem Alecikam marsz Tarecki 

2) I! Trovatore Fantasie Opcra de Verdi 

3) Trzecia szumka Ukrainska M. Zawadzki 

 טראט רעשיקרעט

 . Driewezgta 2 Jawy I. Kagan eee ena (4 עקטיש עניאררוא עטירר (3

5( Schimmy Banenen M. Uhl INANE, אויאי ןאפ סלערעמ יר : 

6 Tango da זטטס = Malderen להוא .ט ןעואנאב ישש )5 

7) Tutankhamen schimmy J. Benes ןרערלאמ רע עלה יד אננאט {ס 

8) Serenada Pisowskiego םענעב י יטיש ןעטאהקנאטימ )7 

9( Pierwsza 6 5. 83 יקפיואסיפ עראנערעפ 8 
 עביפ עטשרע 9

 Peng סנאמאר (0

 יי יין |

 ץנאמ א ==

EX 

 ריופ רעד ךאנ

Druk H Aestus, Konic 

is 

 קאשיל .ס

—— 

10) Romans List 

PO PRZEDSTAWIENIU 

ZABAWA TANECZNA 

3 | 
te <5) 
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 רעלטסניק עשידיי

 טשרע וצ .טרעדנוהרַאי ןט19 ןטימ PR pr ןזייוואב סרעלטסניק עטשרע יד

 רעכוזַאב יד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד טיצ טעברַא רעייז סָאוו ,סרעצירק-הבצמ

 ,םלוע-תיב םעד ףייא

 PR טעבראעגסיוא ONT ,די דבוע רעקרַאטש א PRI רעזייל םייח 'ר

powתויח ,ןרוגיפ ענעדישרַאפ  PRערעייט טימ תובצמ יד טקעדַאב ,ןעמולב  

 .טעברַא-טסנוק

 ענייז טעברַא עדעי ,ןינָאק PN רעצירק-הבצמ א ןייטשנעצילג עטנ 'ר

 רעביא PT OY ,רעטָאפ םייב טשרע טעברַא Pan 'ר Wr Pr ,קרעוו-טסנוק ַא

Ppרָאטּפלוקס רעטמירַאב ַא טרעוו ןוא קערוט  PXטכוזאב .רעלָאמ-טסנוק  DPN 
 .ןטערטרַאּפ ענעדישרַאפ טלָאמ PN עטנַאקַאב ןוא החפשמ טָאה רע ּוװ ןינָאק

 DIN“ ןא טרעוו ןוז PT ךיוא ,רעצירק-הבצמ רעטבַאגַאב א ,ץישּפיל 'ר

 -ַאלעמ DIN טרינַאטמַאק רע .סייוו-ץרַאווש PR רעקיפַארג-רעלטסניק רעטנכייצעג

 SND קיזומ ןייז טנַאקַאב זיא סרעדנוואב .ץנעט PR רעדיל ענעדישרַאפ IS ןעיד

IXעניב רענינַאק רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא סָאװ ,ץנַאט ןשיבַארַא . 

 -לבעמ יד .יירעצינשיץלָאה ןיא רעלטסניק א ןעוועג זיא רעקוצ דוד 'ר

 ןבָאה ןטעברַא ענייז .ָאווינ ןשיטסיטרַא ןכיוה א TD ןענעז ןצנעדערק PN ןסמיזעג

 ןבייל ,רעסאוו ןיצ שיפ ;דגַאי ןתעב סענרַאס עקידנפיול טלעטשעגרָאפ שיטאמעט

 ענעדישרַאּכ TR ןעמולב ;רענייצ עפרַאש טימ רעליימ ענעסירעגפיוא טימ

 ןעמוקאב םיא ייב ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי ליפ ןגיוצרעד טָאה רע .ןטנעמַאנרָא

 ,טעברַא-טנַאה PR תועידי עטשרע יד

 רעלטסניק עשיטָאטש ןינָאק ןיא ןיוש רימ ןעניפעג ןטייצ עטצעל יד ןופ

 ,עיפארגַאערַאכ (רעלקניוו) יקסניפיל הינאמ יורּכ .גנודליב רעשימעדַאקַא IW טימ

 ןשידיי ןראפ לעיצעפס ,ץנעטיטעלַאב טימ IN טריפ ,ןטנַאלַאט עגנוי טיצרעד

 .םויזַאנמיג

 עלוש עשיטַצמארד עכיוה א טקידנע (ןייטשנרוא) ןעזייא הוח יורפ יד

 יד ןיא לעיצעפס ,ןינָאק ןיא ןזיירק עשיטאמארד טימ ןָא טריפ ,עקָארק ןיא

 .ןזיירקדררעטעברַא

 omy yoy. TD) ןוז רעד) רעש TDW זיא רעלָאמטסנוק רעטנַאקַאב א

 .ןדיי רענינָאק ןופ טנעוו יד טניישַאב ןבָאה רעדליב סנעמעוו

 רעד ברַאפ PR עציקס PR רעלטסניק רעד ןָא טגָאז ןטכיזסיוא עסיורג

 .(לארשי PR טנייה) יקסניפיל ןרהא רעלופטנאלַאט רעייז

 ,םויזַאנמיג ןשידיי ןיא דימלת סלַא ךָאנ .טארעטיל -- ןייטשנייוו ריאמ

 דאב רעדיל ps ןעלקיטרַא ענייז ,רעביירש רעקיאעפ א סלַא ךיז רע טקעלּפטנַא
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 רעד ןיא "לשימ ַאקסװָאינשטוא , גנוטייצ-םידימלת רעד ןופ םידומע יד ןענייש

 עניב רעד ףיוא טרימַאלקעד ןוא ןעגנוזעג ןרעוו רעדיל ענייז .ךארפש רעשיליופ

 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמיא טנגוי ןופ ילב ןטסעב PR זיא רע .שז .ג .ק םענופ

 ,רעדרעמדיצַאנ

 ןיוועל קרַאמ

 (ןָאדנָאל ,ןיועל ץירָאמ 119 טקישעגוצ םיטרפ עשיפַארגַאיב)

 -רעד וצ יאדכ זיא'ס ןוא ,ןינָאק ןיא טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא ןיוועל קרַאמ

 ?DONA WN 15--17 רעטלע PR ןוא 1888 רָאי PR ןריובעג זיא רע .םיא ןגעוו ןלייצ

 םעד PN .רעקוצ 'ה רעצינשיטנַאה ןטנאקאב םייב לגניינרעל סלַא טעברַאעג רע

 YOUR ןריפ TX עכעלטנגוי ןפערטפיונוצ טייצ וצ טייצ ןופ ךיז ןגעלפ טַאטשרַאװ

 .סעיסוקסיד עשיטילָאּפ

 יַאגרָא NT ןעמ ONT ,טַאטשמרַאד PR טרידוטש 1906 PNR AXA ךיא ןעוו

 30 יד TH סעדעי .לַאטרַאװק-רעלטסניק םעד ןצוּפַאב וצ סרוקנָאק א טריזינ

 SND“ ךיז ONT טעברא רעד וצ .רעלטסניק רערעדנַא IN טרירָאקעד טָאה רעזייה

 זיא קֹרַאמ רעגנוי רעד PX הגרדמ רעכיוה א po רעלטסניקיץלָאה א טגנַאל

 .ןעוועג חילצמ WPT ןוא טייצ WR אד ןבילבעג ,טאטשמראד PP ןעמוקעג

JONIקירוצ רע זיא רָאי  PPטָאה רע ּווו ,ןינָאק  PTןטימ ןדנוברַאפ  

 טכיזפיוא סנעמעוו רעטנוא ,קערוט ןופ ןייטשנעצילג ךונח רָאטּפלוקס ןטמירַאב

 .טנַאלַאט PT ןעלקיווטנַא וצ טצעזעגטרָאפ טָאה רע

“AND טרָאד DPI PR ץינמעק PR טכוזאב רעדיוו ךימ רע טָאה 1910 PX 

 טנעדוטס סלַא ןבירש  PXרַאי א טנרעלעג טרָאד ןוא עימעדאקא-טסנוק רעד

 ןיוועל-דנאגנייר אטטעי רעטסעווש ןייז טימ ןיוועל קערַאמ רוטפלוקס רעד
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 ןיוועל קרַאמ ןופ ןרוטפלוקס



 יד ןצוּפַאב וצ טסנוק יד טײרּפשרַאפ רעייז ןעוועג זיא טייצ רענעי וצ .טייצ

 עסיוועג ַא טקיטפעשאב טימרעד ךיז ONT ןקרַאמ ןוא ,רעזייה יד ןופ ןדַאסָאּפ

 .ןעדזערד PR ןוא ץינמעק PK טייצ

PXרעדיוו רע טמוק 1914  MPןעדזערד . 

 טריאוקַאװע רע טרעוו המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 ןייק קירוצ PTW טרעק (רָאי ַא ךָאנ) גנואיירפאב רעד ךָאנ aNd ןיא רעפיט

 "ראפ רע DENY הפוקת רעד ןיא .ןשטייד יד ךרוד טצעזאב ןיוש זיא ON ,ןינָאק

 דרעפ א :טָאטש רעד ןופ םעלבמע םעד -- ערעדנַא ןשיווצ ,קרעוו-טסנוק ענעדיש

 -סערפ ענעדישרַאפ PIN ,עדייבעג-טַארטסיגַאמ רעד PD טנַאווטנָארפ רעד ףיוא

 טלעטשעגסיוא) דיי ןקידססוג ַא ןופ EXP ַא ןוא לוש רעד Pp טנעוו יד PIN סעק

PRעשרַאוו  PRעירעלַאג-טסנוק א ). 

 Mp pros הלוע גנַאלרַאפ רעסיורג ןייז ןעוועג זיא המחלמ רעד ךָאנ

 סיורא ןענעז סָאװ ,םיצולח עפורג א טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה רע .לארשייץרא

PXטמיטשַאב רע .טלעטשעגּפָא ןיוש הילע יד טרעוו ןיוו ןייק קידנעמוק ,געוו  

 .סעידוטס ענייז PR ןייז וצ ךישממ ןוא זירַאּפ Pp ןרָאפ וצ טלָאמעד

 PN ץנערעפיד רעניילק x בילוצ .גנושיוטנא ןַא רעדיוו רע טבעלרעד ָאד

 ךיז ןבייה סע .עימעדַאקַא רעד PR ןעמונעגפיוא טשינ רע טרעוו ,רעטלע ןייז

INןרָאי ערעווש  INDםיא . 

 טימ יורפ א קידנזַאלרעביא ,1938 רָאי PR ןברָאטשעג זיא ןיוועל קרַאמ

xלרעטכעט  (טנייה ןבעל עדייב PRןָאדנָאל ). 
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 רעש היעש
 עזױרקיַאקסבָארַאחַאמ .ר ןופ טקישעגוצ .ןינָאק PR תורבקה-תיב םוצ לדלעוו ןופ קילב ַא

 קידצ והילא לאכימ

 טנכייצעג רע טָאה ,ןינָאק ןיא רוחב סלַא ךַאנ .לארשי ןיא pr טניפעג

 עטסנעש יד וצ .רעדליב עשיטַאמעט רע טנכייצ טציא .ןטערטרַאפ ןוא רעדליב

 -טלעוו ןטייווצ םעניא עילַאטיא PN קידנעייז טלָאמעג טָאה רע עכלעוו ,יד ןרעהעג

 .עדַאגירב רעשידיי רעד PR רענלעז רעקיליוויירפ סלַא גירק

 -טסנוק רענָאדנָאל ַא ןיא ךיז ןענופעג רעדליב ייווצ יד ןופ ןלַאניגירַא יד

 ,גנולעטשסיוא

 קידצ םחנמ

 ףיוא רעגַאל-סגנוקישרַאפ PX קידנעייז (ןטנָאמרעד ןביוא ןופ רעדורב ַא)

 סיוא רע טצירק ,הילע "רעלַאגעלמוא, IND ,1945 WO PR ,ןרעפיצ לזדניא רעד

 סױרַא טגנירד סע עכלעוו TD ,ןרוגיפ עלעניגירָא רעייז ענעדישרַאפ WOUND ןיא

 .ןויצ PP גנונעפָאה PR םייה רעטלַא רעד וצ טפַאשקנעב יד

 יקסלַאװַאק לאכימ

 טנשרייעג טָאה ל"ז רעקוצ דוד 'ר ןוכ (לארשי ןיא טבעל) לקינייא סָאד

 .ןטנעמַאנרָא ָאעלופסקורדנייא PORT PR טצינש PX ןדייז םענופ טנַאלַאט
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 עטסרעייט יד ךאנ רוכזי

002 

215 



2 

5 

 ָאק לאכימ

 : יקסלַאוו
 2 א

 PORT PR טצינשעג "לחר רבק, רעלעט רעוויטַארָאקעד

1935 

 : קידאצ םחנמ

 רעהרַאפ םייב

ESS 
ROR SES 

316 



 גנוגעוואב-טרָאפס עשידיי

 ןינָאק PR טנגוי עשידיי יד ONT המחלמיטלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןיוש

 10 ןופ רעטלע ןיא ןיוש .ןעלקיווטנא וצ שיזיפ ךיז ןליוו ןקראטש א טאהעג

 טכַאמעג ןוא ענָאלב רעשידיי רעד ףיוא טלמַאזרַאפ תבש ןדעי ךיז רימ ןבָאה ,רָאי

 ןעוועג זיא "טנַאלַאּפ, ןופ ןליפש סָאד וליפַא TN ,ןעגנוביא-יירפ ענעדישרַאפ

INןפערט ןפיול — ןעגנוטסעמרַאפ עשיזיפ ןופ קורדסיוא  PNםעלַאב םעד ןפראוו , 

 וויטקניטסניא זדנוא יב הגרדהב PT טָאה יוזא ,רעטייוו ןוא רעקראטש סָאװ

 Pl טריפעג ךיז ONT יוזא .רעפרעק ןטנוזעג א וצ גנאלראפ רעד טלקיװטנַא

 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םוצ

 ךיז ידכ .לָאבטופ םוצ :עגנַאגעגרעביא רימ ןענעז ןליפש עכאפנייא ןופ

owטפיוקעג ןוא עקיּפָאק א וצ עקיּפָאק ַא טלמַאזעג רימ ןבָאה םעלַאב םעד ןפַאש  

 -סיוא ,ןרעיוט 2 ענָאלב רעשידיי רעד ףיוא טלעטשעגפיוא ןבָאה רימ .םעלַאב םעד

 .ליּפשילָאבטופ ןופ הרות יד ןענרעל וצ ןביוהעגנַא PR ךעלגניי 22 טלייוועג

 רעד ןופ ןטפַאשנַאמ עטסעב יד ןופ רענייא וצ טלקיווטנא ןאד ךיז ןבָאה רימ

 עקימורַא יד ןיא ןטפַאשטנַאמ-לָאבטופ ךיז ןריפורג'ס .הביבס רעקימורַא רעצנַאג

 IND“ רעד רַאפ ןאמרעיוט רעד ןעוועג ןיב (PX "ןשטעמ , ןריפ ןוא ךעלטעטש

 .(ןינָאק PR טפַאש

 ןעוועג זיא 1916 PR ןעמוקעגרַאּכ זיא סָאװ ,עצפולס טימ שטעמ רעד

 טיילגאב ,דרעפ PUY טימ TNT א טימ ןרָאפעגסױרַא ןענעז רימ .שינעעשעג א

 טרָאד ,ןילָאג זיב ןרָאפ רימ .ענעסקַאוורעד PX טנגוי רעשיטסַאיזוטנע IN ןופ

 ןעוועג זיא סע ,טנגוי רעצפולס ןוא רענילָאג רעד ןופ ןעמונעגפיוא רימ ןרעוו

 ןרָאפעג רעטייוו ןעמאזוצ ןענעז רימ ,לטעטש ןצנַאג םעד AND שינעעשעג א

 טנגוי-טרָאּפס עפורג א טרַאװעגּפָא זדנוא טָאה טָאטש רעד ראפ .עצפולס ןייק

 ,טָאטש רעד PX טרישרַאמנײרַא ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ןוא םרָאפינוא-טרָאּפס ןיא

 רעד .גנורעקלעפאב רעכעלטסירק ןוא רעשידיי רעד ןופ TINA טסירגַאב ןוא

 ןסיורג ַא PO טייהנזעוונָא רעד PR דלעפ א ףיוא ןעמוקעגרַאפ זיא "שטעמ,

 .ןטפאשנַאמ-טנגוי עכעלטסירק טימ "ןשטעמ, טריפעג PIN ןבָאה wn .םלוע

 יד ןופ סױרַא לייט ןסיורג םוצ זיא עכלעוו ,ענָאלב רעשיליופ רעד ףיוא

 ,ןטפירשרָאפ עכעלטרַאּפס

 "יבכמ,

 םעד טימ) "יבכמ, ןײארַאפ-טרַאּפס רעד ךיז טעדנירג 17--18 ?A ןיא -

 גנוריפנָא רעד רעטנוא ("רעפרעק ןטנוזעג ַא PR טסייג רעטנוזעג ,x ָאטָאמ

 -טרַאּפס ענעדישראפ ןפַאשעג ןרעוו סע .שזדָאל ןופ גרעבדלָאג רערעל-ןרוט ןופ
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15 

 "יבכמ , ןײארַאפ-טרַאּפס םנופ גנוטלאווראפ עטשרע יד

 גרעבנעוועל ,םארב .א ,קאסאק ,ןיוועל .מ ,םַארב .ג :(סטכער ןופ) ןציז ייר רעטשרע רעד ןיא

 ןָאהרש .א ,אקלוב .פ ,ץַאק .פ ,יקסנישטשעל :(סטכער ןופ) ןעייטש סע

 9390, טרופסה ןוגרא לש הנושארה הלהנהה

 גרבנוול ,םרב .א ,קָאסוק ,ןיול .מ ,םרב .ג :ןימי דצמ הנועארה הרועב םיבשוי

 ןוזהרש .א, הקלוב .פ ,ץכ .פ ,יקסנישטשל :םידמוע
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 ,ןינָאק ןיא ינאלב רעשידיי רעד ףיוא הצפולס טימ שטעמ לאב"סופ א
 OND רעווָארָאגאז רעד ןופ רעזייה יד דנורגרעטניה ןיא
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 עזערפמיא-ןרוט א תעב ןדימַאריפ "יבכמ,

 העפוה תעב "יבכמ, לש הדימריפ



 "לבכמ , ןוא לַאקָאל-טרָאּפס PR ןעגנוביא עכעלגעטיגָאט OND ןעמוק סע ,םירישכמ

 טנרוט, :דיל ןטימ ךיז טנפע סָאװ ,טסעפנרוט ןזעידנַארג א טימ ףיוא טערט

 עקימורַא TD ןעמוקעגנָא זיא טנגוי לָאצ עסיורג ַא *! רעדירב ,רעקרַאטש ,רעטסעפ

 "קער, ףיוא 2 ןוא לצנייא ,ןרוגיפ ענעדישרַאפ טריפעגסיוא ןבָאה רימ .טעטש

PXןדימַאריּפ -"יבכמ , ןוא גנירדגנווש םעד ףיוא ילפ-ןזיר םעד ןוא "ןראב, , 

ONיבכמ , ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש טימ ןעמונעגפיוא ןרָאװעג זיא " ONT 

 YOUN עכעלטייהנייא PR טָאטש רעד TNT סעדַאליפעד טריפעגסיוא טפָא רעייז

 ןעמולב טימ ןרָאװעג טישאב PINT ןוא .ךעלטיה youn יולב טימ גנודיילקַאב

 .יטעפנָאק ןוא

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד דצמ זיא שרַאמ רעד

 ךיז טָאה זדנוא ייב .האנק טימ -- רעכעלטסירק רעד דצמ ןוא ץלָאטש טימ

 ייב TIN ,ןעייטראפ TX ןטכיש YON ןופ "יבכמ,, ןייארַאפ טרָאּפס רעד טריפורג

 עשיטסילַאנָאיצַאנ עמערטסקע ןוא Pr ערעכייר רָאנ -- רעכעלטסירק רעד

 ײטּפָארוט טימ ןָא טריפ ,טייקיטעט ןייז טרעטיירברַאפ "יבכמ , ,ןטנעמעלע

 -טרָאּפס גלָאפרעד טימ ךיוא טריזינַאגרָא ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ןופ ןעגנול

 יסױא-טרָאּפס ייב ןעמאזוצ PT“ ןעמוק רימ .טעטש עקימורַא יד ןיא ןענייארַאפ

 DIN טריפ "יבכמ,, .ןעגנוזייוונָא עשיטקַארּפ טימ טפלעה "ןינָאק-יבכמ , .ןעגנוריפ

vexךעלדיימ יד .ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ןופ גנוקילײטַאב רעד ייב ,געט-למילב  

 טנדרָא יבכמ , .סעקשוּפ-טלעג טימ -- ךעלגניי יד ןוא ,ןעמולב ךעלברעק טימ

 עטסנעש יד יװ טכַארטַאב ןרעוו סאוו ,קרַאּפ ןיא ןעגנורעייפ בוט-םוי ןייא

 :קיזומ טליפש ענַאטלַא רעטנַאקַאב רעד PR .טָאטש רעד ןיא סעיצקַארטַא

 .ןעמַאזייב ןטסירק ןוא ןדיי ;קיזומ ןופ ןעגנאלק יד רעטנוא ןריצאפש ךעלרָאּפ

 SND“ רעד ףיוא "סעגישטשיוו, TX טרָאּפס OT ןענָאמרעד ךָאנ ףרַאד ןעמ

 יד, ןפורעג) MY רעד ןעוועג זיא טנַאזָאּפמיא סרעדנוזַאב ,,עטרַאוו רענעריורפ

 ?סעקוואגזילש, יד ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה ךעלגניי ןופ ייר ַא יוו ("גנַאלש

 טיירדעגמוא ןוא טלעטשעגּפָא גנילצולפ ןוא ,גנוווש םוצ זיב טייקלענש ַא טימ

 ךיז ןטלַאה ןופ טסַאל עצנַאג יד ןגָארטעג טָאה רעטצעל רעד .ייר עצנַאג יד

 .סיפ יד ףיוא

 גנוריפנָא רעד רעטנוא ,רעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ םעד PIN טעדנירג "יבכמ,

 ןיב JON] PP טשינ we ךיא זַא ,קידנלייצרעד טשינ .גרעבנייטש טנעגיריד ןופ

PXךיוא  PONרעטסעקרַא ןיא . WANרעד .רעהעג ןופ טליפשעג ץלַא בָאה  

 טּפַאכעג WIN -- רעדנעטש ןפיוא עלעקעטש ןטימ ןפאלק טפָא טגעלפ טנעגיריד

 PON PI PR I ,ןענַאטשרַאפ ךיא INA ,רעליפש"ןבענ ןיימ ןופ סיוטש ַא

TDסעניש יד ... ONTזיב ןעוועג זיא  pomןליופ ןזָאלרַאפ  PR1919 . 

 .ק ןבואר
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 ! רעדירב טנערוט

ONT)ןעגנוזעג ,"יבכמ, ןופ דיל  NYAןשרַאמ יד  

 (טרעדנעעג טשינ עיפַארגָאטרָא .ןסַאג יד ןיא

 ,רעדירב ,רעקראטש ,רעטסעפ טנערוט

 ,םירט איד טלעטש שידלעה ,גיהטומ

 ; רעדעילג ערעייא OMS ןיוש טכיילג

 ! טינ טנרָאז רונ ,רעיירפ ,רעטנומ

 ,ןרישרַאמ רונ רעיפ ,יירד ,ייווצ ,סנייא

 !רעדעילג איד טבייה

 ,ןערהיר ךיז רונ ,ןעגעוועב רונ

 ! רעדירב רעלענש

 רענייב עכַאווש עטרַאדעגפיוא

 ! רעדעיוו AMS טבעל
 ,רענייק טינ טלהעפ ,רענייא רעדעי

 ! רעדירב טנערוט

 ; ןעהייר עכילרעדירב PS טרישרַאמ רונ

 ,דעילג ןייא איוו עדַארג עללַא

 ,ןעייז רהיא טלָאז ןעטפערק סנעבעל

 ! טימ טייברא ,עגנוי ,עטלַא

 we ,ייווצ ,םנייא

 ? ןעבעלפיוא קלָאפ סלַא טליוו WPS רעדירב

 ; טפארק PS הטומ שינרענע טלעממאז

 :ןעבערטש WPS טלָאז Wx םעד וצ רונ

 ! טפאש ןלעקסומ ,טלעקיווטנע ןעדלעה

 ... ,ייווצ ,סנייא

 ; ןעטייק-תולג איד טסייררעצ ,רעדירב

 -- ,יינפפיוא טסקַאװ ןעדיא עקרַאטש

 ; ןטיילגעב ךייא ןלָאז רעעבכמ

wosיירפ ףיוא ףיוא טבעל רעּפרעק ןוא  ! 

 ... ,ייווצ ,םנייא

 טנַאקירבַאפ לאכימ



mY, 
 ןוא רוטלוק רעשידיי)  VIVID("ושמש, ןיײארַאפ

 (JAN ןעגנוביא עשיטסַאנמיג IND סעיצקעסיטנגוי ךיז ןדנירג "יבכמ,, םייב

 עכעלטנגוי עטריסערעטניארַאפ עלַא טעמכ OWN טמענ סָאװ ,(םירישכמ ףיוא

 :יוו ,םירישכמ טימ ,קיטסַאנמיג עשידעווש יד .טרָאּפס TD טיבעג םעד ףיוא

 קעב רעביא ןעגנירפש ,ןפייר ,סנקעטש טימ ,ןעגניר ,קערלעקאש ,קער ,רַאב

 רעד ןיא גרעבדלָאג רערעלנרוט ןכרוד טריפעגנָא טרעוו טעברַא יד .וו .ַא .א

 .עטַארטנוא רעד ףיוא עלַאהנרוט

 עפורג רערעגנוי רעד TNT טגיזַאב רעלטרַָאּפס "יבכמ, יד ןרעוו ףוס םוצ

 -קיל םעד ךָאנ .רעליּפשלַאבטופ ערעסעב סלַא ךיז ןזייוואב עכלעוו ,"ןושמש,

 עלא "ןושמש, טפַאשרעריפ-טרָאּפס יד רעביא טמענ "יבכמ, ןופ ךיז ןרידיוו

 ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע ,רענרוט ןוא רעלטרָאפס עטוג ןבָאה ייז ,סעיצקעס

 ןאמרעיוט רעד רעטעפש זיא ON ,(ןאמרעיוט א) ץילדייז קודצ ןופ ןעמַאנ םעד

 TIN "ַאטרַאװ, TD ןענייאראפ-טרַאפס יד ייב

 רערַאד ,רעקיסקיוו-ןיילק א ,"פ .פ 18, רעד

 ,ןלוקסומ ענעלָאטש רעבָא טָאה ,ןַאמרעגנוי

 mx לָאז רע ,לַאב ןייק ןעוועג טשינ זיא סע

 יד PT טנָאקעג סע טָאה .ןטלַאהנייא טשינ

 רע זיא גנַאל ןרָאי ."עבמָאב, עטסקראטש יד

 ,ךעלטעטש עקימורַא עלַא ןיא םור רעד ןעוועג

 לארשי :ח"ח יד ןענַאמרעד ךיוא ףרַאד'מ

 ,יקצַאלפ טנומגיז ,(יבאז) ףלָאװ שוקאי רעשיפ

 קחצי ,קעדַאצ .א .מ .שטיװַארעזָא רעדירב

 .א .א יקסניװָאלג טנומגיז ,יקסנישָאלַאשזד

 טעברַא עלערוטלוק ַא ךיוא טריפ "ןושמש,

 -קער ןעייר עריא ןיא ;םירבח עריא ןשיווצ

 SND ןעמוק סע .טנגוי-רעטעברַא ליפ ךיז ןריטור
 ץילדייז קודצ רעלטרַאּפכ רעד

 -טפַאשנסיוו PR עשירַארעטיל pw ןטַארעּכער ץילדיז .צ יאטרופסה

 TRY רעד PR לֶאמנייא תוחפל ,סעמעט עכעל

 .הביבס רעצנַאג רעד PX ןײארַאפ-טרָאּפס רעטסעב רעד "ןושמש. זיא ןרָאי ליפ

 INT -- ,"הדוהי, עפורג יד גנוריפ-טרָאּפס יד רעביא טמענ רעטעפש
 יד ןבָאה ןרָאי רע20 יד PN .ןפורג עשיאייטרַאּפמוא סלַא עלַא -- "ןַאגַארֹוה,

 ,ר"תיב, ,"לעופה,, יוו טייקירעהעגנָא עשיאייטרַאּפ א ןיוש סעיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס
 רעבירַא םירישכמ עלַא ןייג ףוס םוצ .גנוגעוואב עשיטסינומָאק ןוא "דנוב,
 .עיזאנמיג רעשידיי רענעזעוועג רעד ןופ ןינב םעניא בולקיטרָאּפס ןשידיי םוצ
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 1936 ןינָאק ןיא .ךוזַאב לארשי-ץרא "יבכמ , ןטסילקיצָאטָאמ :
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 שינטנעק-דנַאל ראפ טפאשלעזעג עשידיי

 ,גרעב טימ ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא ,לָאט-עטרַאװ px טגיל ןינָאק

 -סיוא עכעלרעי ראפ ץַאלּפ א זיא טנעגעג יד .ךעלדלעוו טימ ענעסקַאװַאב

 עטסנרע םרוג זייא PR יינש ןופ ןצלעמש ןבילוצ זיא גנילירפ ןיא ,ןסיג

 עקירעדינ עלא ןעוו ,1924 רָאי ןיא יד ןענעז עטנַאקַאב יד PD .ןעגנוציילפרַאפ

 יד ,ןעגנוניוו יד PR ךיוה רעטעמ ַא זיב ןרָאװעג ןסָאגרַאפ ןענעז רעצעלפ

 ענירג ןופ םיחטש עסיורג טימ ןוא ,האובת ןיא ךייר ןענעז רעדלעפ עקימורַא

 .סעקנָאל

TID סױרַא ןריצַאּפש TD טייצ יד זיא םישדח-רעמוז ןוא גנילירפ יד PX 

 סעקוװוָאיַאמ ,ןגולפסיוא — טָאטש רעד  PXטנגעגמוא רעטייוו ןוא רעטסטנעָאנ רעד

 דיירפ ןופ לַאװק א ןענעז  INEסלקיציב טימ .ענעסקַאװרעד ןוא טנגוי רעד

  IWINיד .סגעוורעטנוא ןפערט טנעקעג ןעמ טָאה ,םידיחי ןוא ןפורג ,סופ וצ

 .רעבָאהבילדרוטַאנ םעד טיצ ,עשירעלָאמ ,עקידנצייר א -- טּפַאשדנַאל
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 ערעטייוו יד ןכוזאב וצ קעווצ ןטימ טפַאשלעזעג א pr טעדנירג סע

 ײבַאד טזייו רע ,ךַארייב קעדַאט זיא INT רעד ראפ טפארקביירט יד .הביבס

 .(הליצ רעטסעווש ןייז ןופ ףליהטימ רעד טימ) וויטַאיציניא ליפ רעייז סױרַא

 ".ק .ט .שז, ןעמַאנ ןפיוא טכַאמ רעד ייב ךיז טריזילַאגעל טפַאשלעזעג יד

 ןוא טריזינַאגרָא ךארייב קעדַאט .(טפַאשטנעקידנַאל ראפ טפַאשלעזעג עשידיי)

 .גולפסיוא ןדעי ןופ ןַאלּפ םעד סיוא טעברַא

 ךרעב ,םירבח עפורג עסיורג א ףיונעצ pr טלמַאז גָאטרַאפ תבש ןדעי

 PAN DIN ןטמיטשַאב OW טורשרַאמ א רימ ןכַאמ ,סופ וצ ,עכעלטנגוי 40 א

TXןצנַאג א טרָאד טגנערברַאפ ןעמ .רעטעמַאליק 20--20 & קירוצ  ANDרעדעי  

 סעדַאגַאי ןביילק ןגעלפ רימ .ןעקנירט TIN TOY קַאזקור ַא PR ןעמונעגטימ טָאה

 יד ייב טפיוקעג ךיוא ןבָאה רימ ,עפשב ןסקַאוועג ןענעז סָאװ ,ןעמַאווש ןוא

 -רעד ,רעייא עטכַאקעג TX Tm עשירפ ,טיורב ןקַאבעג TPR םירעיופ עקיטרַא

 ןשיפרָאד OVID ןגיוצעג TORN ןבָאה רימ ONT ,רעסַאוו ןטלַאק טימ Pr טקיווק

 .ןליפש עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ טימ רעבירַא טגעלפ גָאט רעד .םענורב
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 דנאמייר ןופ ץַאלַאּפ רעד -- סקניל TD טנַארפ PR טדַאטשרַאפ רעצפולס יד

ONTןענעז ןעמוקעגקירוצ .רעמענלייטנָא יד ראפ ןגינעגרַאפ סיורג ןבעגעג טָאה  

 .ענעדירפוצ רעבָא ,עדימ רימ

 יו ,רעצעלפ עטסטנעָאנ יד וצ ןגולפסיוא ןעוועג ONT ןענעז בייהנַָא ןופ

 .קעווָאלוואפ ,ַארוג-ַאטָאלז ,ןישזעשזב ,ווָאקליװ ,שולסעינ ,עקנילג ,ַאטסַאימ-ערַאטס

 ןיוש רעבָא ,ןגולפסיוא ערעגנעל טנדרָאעגנייא Pw רימ ןבָאה רעטעפש

 -רעקוצ יד טכוזַאב :ָאנזעינג ,ץיוושורק ,ַאלּפָאג ךייט םוצ : סַאטיוא-טכארפ טימ

 ןראפעג ןוא לעיּפַאּפ שריפ םעד ןופ סָאלש םעד ,רעלעקנייוו םעד ,סעירעניפַאר

 .ךייט ןרעביא סמַארּפ טימ

 .טפַאשלעזעג רעד PR טרעדילגעגנייא םירבח רעמ ךיז ןבָאה לָאמַא סָאוו

ANDטייקיטעט עצנַאג יד ןטלאהעגסיוא רימ ןבָאה לָאצּפָא םעניילק ַא . 

 רעד TD טייקיטעט יד ףיוא טרעה טָאטש יד ןזָאלרַאפ סכַארייב רבח טימ

 .טפאשלעזעג רעכעלצונ ױזַא

 -לעזעג ןוא ןטיבעג ליפ ףיוא םעד ראפ קנעדנָא IS ןייז תורוש יד ןלָאז

 .ד"יה ךארייב קעדַאט ןקיטעט טעברַא עכעלטפאש
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 לארשי-ץרא TP 1932 רָאי PR קארייב סחנפ ןופ ןייז הלוע ןרַאפ עפורג ַא

 ןינָאק PN עיצַאטס-ןאב רעטלַא רעד ןופ

 א
SER 

x aS 

SS 

 ןעיוב ןתעב ווָאקטרָאשט ןיא עיצַאטסיןַאב יד

20 



 בצמ רעשימאנאקע

 קנַאב עויטַארעּפַאַאק עשידיי א

 ועקרעווטנַאה ב

 רעלדנעהניילק ג





 ד"יה רעטנווו .מ

 קנַאב עוויטַארעּפַאָאק עשידיי יד

 ןיא ןכוז ןעמ ףראד קנַאב רעוויטארעפַאָאק רעד ןופ דנורגרעטניה םעד

 ןופ ןעגנוזָאל יד .1909--12 ןרָאי יד ןופ גנוגעוואב רעשיטימעסיטנַא רעד

 סָאװ ,"ענעגייא ייב רָאנ טפיוק , ,"ןדיי ייב טשינ טפיוק , ,טָאקיאב ןשימָאנָאקע

 םעד -- םירבח ענייז ןוא יקסווָאמד ןַאמָאר ןופ ןרָאװעג טריגַאּפָארּפ ןענעז

 -סיורא טלָאװעג ןבָאה עכלעוו -- סַאלק ןלעירטסודניא ןוא סלדנַאה ןשיליופ

 עכעלרעפעג ןעמונעגנָא ןבָאה ,ןטיבעג עכעלטפאשטריוו ערעייז ןופ ןדיי ןסיוטש

 ןעמיטש עשידיי ןופ ףליה רעד טימ זיא 1912 רָאי ןיא ןעוו ,םעד INI ןעמרָאפ

 רעטעברַא רעד עמוד-הכולמ רעשיסור רעטריפ רעד PR ןרָאװעג טלייוועג

 .יקסוועשזאכוק טימעסיטנַא רעד .ד .נ רעד ןופ טַאדידנַאק םעד טָאטשנַא ,ָאלעגַאי

 ,"הּפצוח רעשידיי רעד ןגעק עיצַאטיגַא רענעסיברַאפ רעד ןופ ןגלָאפ יד

 טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה ,ןדיי רעוועשרַאוו עטקיטכערַאבילַאוװ 200,000 יד)

 םעד ןעמוקעגכָאנ רעבָא ןענעז ייז ,טַאדידנַאק ןשידיי םענעגייא I ןריפוצכרוד

 רַאפ ןעמיטש ערעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה ןוא ןקַאילָאּפ יד ןופ ליפעג ןלַאנָאיצַאנ

 ןפיוא ןפורעגּפָא קרַאטש ךיז ןבָאה ,(טימעסיטנַא PP טשינ OWI ,טסירק א

 רעד ןופ רעדילגטימ עשידיי יד .טָאטש ןיא זדנוא ייב ןבעל ןשימָאנָאקע ןשידיי

 םעד TNT טריפעגנָא ןרָאװעג זיא עכלעוו ,"עסַאק-רָאּפש ןוא ייל, רעניימעגלַא

 ןופ רעדילגטימ עטרירעלָאט on ןרָאװעג ןענעז ,טנעמעלע ןשיטָאטש ןכעלטסירק

 ףיוא ןֿפָארטעגנָא MT JANA טידערק ןעמוקַאב םייב PX .הגרדמ רעטייווצ א

 ןדנירג וצ קנַאדעג רעד ןרָאװעג דלונ רימ ייב זיא טלָאמעד .ןטייקירעווש עסיורג

 ןראפ טקנוּפ-ץיטש ַא pr לָאז עכלעוו ,עסַאקירָאּפש ןוא ייל עשידיי ענעגייא ןַא

 .הכאלמילעב ןוא רחוס ןשידיי

prלעזעג רעד וצ ןעגנוזייוונָא ךָאנ ןדנָאוועג ךיז ךיא בָאה 1912 לירּפַא - 

 ןדנירג םייב קיפליהייב ןעוועג זיא עכלעוו ,גרוברעטעפ PR .א .ק .י טפאש

 ןוא סעיצקורטסניא עקיטיינ יד קידנעמוקַאב .סעסַאק-רָאּפש ןוא ייל עשידיי

 עקירעהעג יד ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז סע יוו םעד ךָאנ ןוא ,ןעגנוזייוונָא

 טרירטסיגער ןרָאװעג עסַאקירָאּפש PR ייל עשידיי יד זיא ,ןטעטילַאמרָאפ

 יד רעביא החגשה יד טאהעג טָאה עכלעוו ,קנַאב-הכולמ רעשילַאק רעד ןיא

 .עינרעבוג רעשילַאק PR סעסַאקירָאּפש ןוא ייל

 דאב ןענעז טאר ןוא גנוטלאווראפ 1913 vow ww pr עטלייוועגסיוא יד

 ,גרעבנעוועל שרעה ,ל"ז לגיופליפש לאירזע יוו ,רעגריב עטסבושח יד ןופ ןענַאטש

 ,ל"ז ןַאמלעגנע רודגיבא ,ל"ז סוטַאעב ןַאמרעה . ,ל"ז טָאר דניקסיז ,עזיורק .ל

 .א .א ,ל"ז קישטנָארָאה ריאמ השמ
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 טָאה יז ,טייקיטעט עקידוועריר א ןזיוועגסיורא טָאה גנוטלַאװרַאפ יד

 WR ערעייז טלָאצעגנייא ןבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ לָאצ עסיורג א ןברָאװרעד

 טָאה ללכב ,ןדַאלקוו-יאנת ןגָארטעגנײרַא ןרעוו סע ,ןדאלקוו ןפאשעג טָאה יז

 גנַאפנָא PR .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ יורטוצ רעד ןעניוועג ךיז

 . תואוולה עטשרע יד ןבעגוצסיורַא ןזיוואב Pw יז טָאה 1913 רעבמעטפעס

 יד עכלעוו טימ ןרעפיצ עיונעג ןייק ץיזאב ןיימ ןיא טשינ בָאה ךיא

 רעצרוק א ןופ TW ןיא זַא ןבעגוצ רָאנ ןָאק ןוא ,טרירעּפָא טלָאמעד טָאה עסַאק

 טַאהעג ןיוש ONT יז זַא ,טלקיווטנא קראטש יוזא עסַאק יד Pr טָאה טייצ

 דאב ַא) ,לבור 600 זיב תואוולה עלעודיווידניא ןבעגוצסיורַא טייקכעלגעמ יד

 ןעניוועג PIX טָאה עסַאק יד .(טייצ רעקידטלָאמעד רעד רַאפ עמוס עדנטייד

 טנעקרענָא ריא ox עכלעוו ,ָא .ק .י רעגרוברעטעפ רעד ןופ יורטוצ םעד

 .לבור 5000 ןופ טידערק א

 עפיט טזָאלעג טָאה סָאװ ,םולב יד זַא ,טלָאװעג רעבָא טָאה לרוג רעד

 ,טָאטש PK זדנוא ייב ןבעל ןכעלטפאשטריוו ןשידיי ןופ ןדָאב PR ןעלצרָאװ

 TD ךורבסיוא רעד .ןטינשעגרעטנוא ןרעוו טייצ-ילב רעטסנעש רעד ןיא לָאז

 .טייקיטעט ריא TD לת א טכַאמעג טָאה 1914 רָאי ןיא המחלמ"טלעוו רעד

 זיא עטולַאוו עשיסור יד nya ,המחלמ רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא

 ןרידיווקיל וצ קינייוודרעמ ןזיוואב גנוטלַאװרַאפ יד טָאה ,ףיולמוא PR ןעוועג ךָאנ

 .תונודקפ יד ןלָאצוצסיוא PR תובוח יד

 PP ןעוועג טשינ ןענעז עיצַאפוקַא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 טשינ ONT רענייק .עסאק רעד ןופ טייקיטעט יד ןעיינַאב וצ ןטכיזסיוא םוש

 -עיצאלפניא רעד ןיא קנַאב ןיא ןעגנורָאּפשּפָא ענייז ןטלאהאב וצ העדב טאהעג

 ץרָאפָארפ PR טרעוו mr רדסכ טרילרַאפ טלעג pp טרעוו רעד תעב טייצ

 ףיוא ןפרָאװעג VON Pr ןבָאה טייצ רעקיזָאד רעד PN ,הרוחס ןופ טרעוו םוצ

 ,עוואק ,ייט טימ ,טלעוו רעד ןיא ץלַא טימ ןעמ טָאה טלדנַאהעג ןוא ,רחסמ

 לביצ pom וליפַא TN רוטקַאפונאמ ,(ןטיונק ןָא) טכיל ,ףייז ,עדָאס לקנעה

 ןעגנורָאּפשּפָא ענייז ןטלַאה וצ רעכעלצונ OND ןטלַאהעג טָאה רעדעי .לבָאנק ןוא

PXרעדייא הרוחס  PRעטולַאוו רעדנפיולמוא רעד . 

 ןעיינאב וצ ווורפ רעטשרע רעד טכַאמעג טרעוו 1921 רָאי PR טשרע

 ,טרובעגרעדיוו רעד ןָא טמוק רעווש רעייז ,רעווש .עסַאק רעד ןופ טייקיטעט יד

 ןטלצרַאוועגנייא םעד ןביירטרַאפ ףרַאד'מ ,טעברַא-סגנורעלקפיוא ןַא ןריפ ףרַאד'מ

 ןפאש -- רקיע רעד ןוא יורטוצ םעד ןעניוועג ףרַאד ןעמ ,זָאכיסּפ-המחלמ

 -סער יד ךרוד גנוטייל יד טריפ ךעלדימרעדמוא .לַאטיּפַאקיץַאזמוא ןקיטיינ םעד

 ,1922 AN? PNR ןריזילַאטסירקוצסיוא I Pr טבייה עכלעוו ,טעברַא-עיצארוואט

 טזָאל ןעגנוגנערטשנָא YON TD ,טעברַא עקיזָאד יד זיא רַאבקנַאדמוא רעבָא
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 ןיא קרַאמ ןשיליופ ןופ עיצַאולאוועד עשירעכערביקרַאק יד ,ךייט א OW ךיז

 ףיוא יטָאלזידלָאג ןייא ןופ טרעוו םעד טריפרעד עכלעוו ,1923724 ןרָאי יד

 ,טעברַא רעצנַאג רעד ןופ לת א טכַאמ ,קרַאמ 0

 עטרעטשעצ יד ףיוא טרעוו תוחוכ עשירפ טימ ,ןקָארשעגּפָא טשינ רעבָא

 רעטנוזעג א ,רעיינ א טלעטשעגקעווא ,ןינב םענעלַאפעגנייא ןופ ןטנעמַאדנופ

 .עטולַאוו רעטריזיליבַאטס רעד ?TD TIO ןפיוא

 ןייא טלָאצ ןעמ ,גנורעקלעפאב רעד ייב יורטוצ רעד ךיז טניוועג הגרדהב

 ןגָארטוצנײרַא IX טגנַאפ'מ (עטריאלַאװעד ןופ טרָא םעד APN) ION עיינ

 יד סָאװ ,םעד PINT א ,ןטידערק ןבעגעגסיורַא ןרעוו סע TR ,ןעגנורָאּפשּפָא

 -עּפָאָאק עשידיי יד TD ןטלַאטשנַא-טידערק יד וצ דילגטימ סלַא וצ טערט קנַאב

 SNP OND“ קנַאב רעד PD ןטידערק עקינימרעטגנַאל עשירפ יז טמוקַאב ,ןוויטַאר

 גנוטלַאווראפ יד טזייוו 1924-28 ןרָאי יד PN ."ןשיידנופ, ןופ ןוא ןוויטארעפ

 ,יורטוצ רעד טסקַאוו טייצ רעקיזָאד רעד ראפ ,טייקיטעט עקידוועריר א סױרַא

 -טימ לָאצ עסיורג א Pr ןביירשראפ סע ,ןדַאלקוו עיינ וצ רדסכ ןעמוק סע

 םעד טרעכעה "ןשיידנופ, רעד ,ןעיאפ ערעסערג ןייא ןלָאצ עכלעוו ,רעדילג

 טכיירגרעד ןטידערק ענעבעגעגסיורא יד ןופ עמוס יד TN .לז 25,000 זיב טידערק

 -ילבפיוא וצ קנאב רעד TD ןרָאי עטסנעש יד .לז 67,000 זיב 1928 רָאי ףוס

 רעקיזָאד רעד TD Ww PX -- 1929731 ןרָאי יד ןענעכער ןעמ ANT ,טייצ

 ךרע ןַא ףיוא ןלַאטיּפַאק ענעגייא ןופ ןעיַאּפ ןופ ןעמוס יד סיוא ןסקַאװ טייצ

 -עגעגסיורַא יד ןוא .לז 132,000 ןדאלקוו יד ןפערטַאב 1921 רָאי ףוס .לז 0

 .לז 147,000 ןטידערק ענעב

 יטירעּפסָארּפ יד ,ערעגָאמ ןביז יד ךעלנייוועג ןעמוק ןרָאי עטעפ ןביז יד ךָאנ

 סיזירק רעד PAN טגנירד טירטדןזיר טימ ןוא ,ףוס םוצ Pr טרעטנענרעד טייצ

 ןעייר יד ןיא ןברוח א ןָא טכַאמ ,דנַאל ןופ ןבעל ןכעלטפאשטריוו ןרָאג ןיא

 קנעב"ןזיר ייר א .ןזעוודקנאב ONT OW טשינ ךיוא טדיימ ןוא סַאלקיםירחוס ןופ

 -ןסַאמ א קיטייצכיילג טײטשטנַא סע ,יורטוצ רעד טלַאפ סע ,ןזָאלב-ןפייז יוו ןצַאלפ
 OPP רעקיזָאד רעד ,קנעב יד TD ןעגנורָאּפשּפָא יד ןּפַאכוצסױרַא זָאכיספ

 ,ןויטַארעּפָאָאק לָאצ עסיורג רעייז א ןופ תודוסי יד טלסיירטעצ טָאה רעכלעוו

 ןבָאה טָאטש PR זדנוא ייב ןעוו טרפב ,קנַאב רעזדנוא ON טשינ ךיוא טדיימ

 יד רעטנורעד .ןעגנולָאצסױא ערעייז טלעטשעגּפָא ,קנעב עכעלטסירק עדייב

 רעד .לז ןָאילימ ריפ ךרע ןַא TD לַאטיּפַאק-ץַאזמוא ןַא טימ ,"יווָאדּול קנַאב;

 ענעמונעגסיורַא זייוונסַאמ יד בילוצ) לַאטיּפַאקיץַאזמוא ןופ סולפפַא רעקידלַאוועג

 קידנענָאק טשינ ,קנאב רעד ןופ טייקיעפיסגנוטסייל יד טרעוושַאב (ןדַאלקוו

 PR ןבעגסױרַא טשינ סָאד .רעדילגטימ יד TD ןשינעפרעדַאב יד ןעמוקכָאנ

 רעדילגטימ לָאצ עדנטיידַאב א זַא OW זיא ,ןטידערק סָאמ רעדנגינעגַא
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 ענעפָארטעג-תמא לייט ַא ,ןתובייחתה ערעייז קנַאב ןיא ןלָאצּפָא ONT PX ןלעטש

 עוויטַארעּפָאָאק יד זַא ,ןובשח ןייק Pr קידנבעגּפָא טשינ ,רעבָא לייט ַא ,סיזירק ןופ

paxןשידיי ןיא טייקידנעווטיונ עטגנידאבמוא ,רָאטקַאפ רעקיטכיו א זיא  

 ייז  ,קיליווזייב ONT ןעוט -- ,טָאטש PR זדנוא ייב ןבעל ןכעלטפאשטריוו

 וצ טשינ ידכ ,קנַאב רעד TD גנַאגרעטנוא םעד ףיוא ןלַאקַאש יד יוו ןפָאה

 .תובוח ערעייז ןלָאצַאכ

 טכיירגרעד 1933 TW ןופ םישדח עטשרע יד PR תובוח ענעגעלרַאפ יד

OFTלסקעוו םעניימעגלַא ןופ טנעצַארפ 60 ךרע ןַא .ה .ד .לז 38,000 ןופ םוכס - 

 ,לעפטרָאּפ

+ 

 רעווש רעייז א IND טייטש 1933 יאמ PR טלייוועגסיוא גנוטייל עיינ יד

 טפרַאד יז ,תושבי תומצע ,ןברַאש םענעכָארבעצ א PI IND טָאה יז ,םעלבָארּכ

 עשירפ ,ןטפַאז עשירפ רָאנ טשינ ןבראש םענעכָארבעצ םעד PR ןעגנערבניירַא

 ןֶאטניירא םיא PR ךיוא זומ רָאנ ,ןבעל ןענָאק לָאז ףוג רעד ידכ ,ןלַאטיּפַאק

 ןייז ךיוא לָאז ףוג רעד ידכ ,גנויצאב עכעלטפַאשלעזעג יד ןקעוו ,"המשנ א,

 .ךעלגעוואב

 woos עכלעוו טימ ןביירשַאב וצ prop ליפ וצ ןעמונרַאפ טלָאװ ךיא

 רעבָא טעוו סע ,טעברַא-רינאס יד טריפעגכרוד ןבָאה רימ םינפוא עכלעוו ףיוא ןוא

 זדנוא זיא טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא זַא ,ןבעגוצ וצ קירעביא ןייז טשינ

 -רעלקפיוא רעשיטַאמעטסיס רעד קנַאד א ,עיצַאוטיס יד ןשרעהאב וצ ןעגנולעג

 סָאװ ,לָאר עקיטכיוו יד ןצַאשוצּפָא ןענאטשרַאפ רעדילגטימ יד ןבָאה ,טעברַא

 ןשידיי PN טמענרַאפ ,טָאטש PNR עיצוטיטסניא-ץנַָאניפ עשידיי עקיצנייא יד

 Joy יפל ןגָארטעגייב םורעד ןבָאה רעדילגטימ יד ,ייז ,ןבעל ןכעלטפאשטריוו

 ןקירעהעג א ףיוא קנַאב יד ןלעטשוצקעווא טקריוועגטימ ןוא ,תונברק עסיורג

 עטסנרע TX עסיורג ַא ןיא OW קנַאב יד טסקַאוו טייצ רעקיזָאד רעד ראפ .בצמ

 -סיורג םעד זיב רעלדנעהניילק ןופ ,ןסאלק עלַא רעכלעוו ןיא ,עיצוטיטסניא

 קנאב יד טרירעּפָא גָאט וצ טנייה .רַאּפשנָא ןַא טרָאד ןענופעג ,רעלעירטסודניא

 ןעמוקוצנגעקטנַא חוכב םָאקלופ זיא TX לַאטיּפַאקיץַאזמוא ןקידנגינעג א טימ

 .רעדילגטימ עלַא ןופ ןשינעפרעדַאב-טידערק יד

 TD גנורינאס רעד PR קלח ןסיורג א זא ,ןכיירטשרעטנוא ןפראד רימ

 קידנענעקַאב ,םישדח עטשרע יד ןיא דלַאב ."ןשיידנופ, רעד טָאה קנאב רעד

 ערעייז טימ ןוא גנוטלַאװרַאפ רעיינ רעד ןופ גנויצאב רעשיעדיא רעד טימ ךיז

 PR .לז 10000 TD טידערק ַא טנעקרענָא זדנוא יז ONT ,ןדָאטעמיסטעברַא
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yin לז 20,000 עשירפ. TD ןטידערקיבָאגוצ 1926--37 ןרָאי יד ןופ ךשמ PX 

 טידערק-ָאטנָאקסידער א  10,000 TIDגנולעטש עשיטַאּפמיס יד .לז  TD"ןשיידנופ,

 ןבעגעגוצ זדנוא ךיוא טָאה רָאנ ,לעיצנאניפ טקרַאטשעג רָאנ טשינ זדנוא טָאה

 .טעברַא רעכילדימרענוא רעזדנוא ןיא עיגרענע ןוא טומ

PXןעוו ,קיטכירפיוא טשינ ןעוועג טלָאװ  PRטנָאמרעד טשינ טלָאװ  

 ,ל"ז ןאמלעגנע רודגיבא ,ל"ז םַארב ןרהא ה"ה יד ,םירבח עלופטסנידרַאפ יד

 .ש ,עקיש קחצי ,יקשטנָאמ .ל ,יקסנישָאלַאישזד .ב ה"ה יד םייחל לדבי ןוא

 עייר ַא ןענעז עכלעוו ,קינלָאמערעּפ PR רעטניוו םייח ,רעקוצ -דוד ,שטיוועיקדוי

 ןבָאה ןוא ,גנוטייל רעד ןופ ץיפש רעד ןיא ןענַאטשעג ךעלדימרעמוא ןרָאי ןופ

 .קנאב רעד PD ןפאטע-סגנַאגרעביא עלַא טכַאמעגטימ

 .ש ,ץישפיל .ַא .רגמ :םירבח יד ןופ טייטשַאב גנוטייל עקיטציא יד

 ,יקשטנָאמ .ל ,אקלוב .ג ,יקסנישֶאלַאישוד .ב ,ץישפיל המלש ,שטיוועיקדוי

 .הטמ םותחה ןוא שטיווָאקשַאמ .מ ,שטיווָארַָאה .מ

 רעמונ-לבוי ,1937 ,"ןעבעל רעשילאק,, גנוטייצ רעד 119
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 (שימ) שטיװַָארעזַא הנוי
 (ןג-תמר)

 קנַאב עוויטַארעפָאֶאק עשידיי

PXעטשרע יד  TD PR?ןבָאה טייקיגנעהפַאמוא סנליופ  PNןינָאק  

 ךיז ןבָאה סע ,סעיצוטיטסניאיקנַאב עשידיי ןייק טריטסיזקע טשינ טפיוהרעביא

 ןבעגעג YON JANA MT ,תורבח ענעדישרַאפ ייב סעסַאק-םידסחיתולימג טעדנירגעג

 ןַאראפ זיא סע .טנעצַארפ ןָא תואוולה ערענעלק PR ערעסערג םירבח ערעייז

 DP גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןייאראפ"םירחוס םעד ייב עסַאק םידסח-תולימג א

 ,יקסנישֶאלַאשזד ךורב ,גרעבנעוועל שרעה ,עקיש pny ,ןאמלעגנע רודגיבא

 רעייז ןופ DPR ייז ןפלעה ןוא םירחוס יד תואוולה ןלייט ייז .ַא .א םארב ןרהא

 .עגַאל עלעירעטַאמ ערעווש

 VORP םידסחיתולימג א Pr טעדנירג PRINS רעקרעווטנאה םייב ךיוא

 ךיוא ןבָאה ייז .הסנרפ רעייז וצ תוכאלמ-ילעב רַאפ תואוולה סיורא טיג סַאוו

 ּווו ,וויטַארעּפָאָאק-עיצמוסנָאק א ןפַאשעג 1923--1919 ןופ PROMI יד ןיא

 ,רעקוצ ,גנירעה :יוו ,ןטקודָארפדזייפש טלייטעגוצ ןעמוקַאב ןבָאה םירבח יד

 PR זיא'ס עכלעוו PR ,טיורק ,סעקַארוב ,לפָאטראק :גייצנירג ךיוא יו ,זייר

 יד JANA טייקיטעט רעד טימ טריפעגנָא .לגנאמ רעסיורג א ןעוועג טייצ רענעי

 יקסווָאכימ רזעילא ,ץישפיל לאומש ,רעלדַא ,ןייבשריה ,שימ קחצי :רעקרעווטנַאה

 ןבָאה VOR יד .שימ ַאשזור ןייליירכ יד טריפעגנָא טָאה טעברַא עשינכעט יד .ַא .א

 ךיז טָאה ןטקודָארּפ יד ןופ רעגַאל רעד .טלָאצַאב ow ןָא קיליוויירפ טעברַאעג

 .ץישפיל שרעה ףלָאװ ןופ זיוה םעניא ןענופעג

 יד ןריפ ןפלָאהעג INA ךיא .טוג Pr טלקיװטנַא עסַאק םידסח-תולימג יד

 -לַאווראפ עטנָאמרעד"ןביוא יד PT ןפערט 1923 WN ןיא .עסַאק רעד TD רעכיב

 ,ןקינייארַאּפ וצ PT ןעמיטשַאב PR סעסַאק םידסח"תולימג עדייב יד ןופ ןעגנוט

 .טייקיטעט רעייז ןעלקיװטנַא ןענָאק וצ טימרעד ןוא קנאב א ןפאש ידכ

 ןוא סעסַאק םידסח"תולימג עדייב יד ךיז ןרידיווקיל ,1923 ,רָאי ןבלעז ןיא

 "נָא רעד רעטנוא קנַאב עוויטַארעפַאָאק עשידיי יד ײנסָאד ןופ Pr טפאש סע

 טרעוו טַאר PR .עקיש קחצי ,שימ קחצי ,(רעטייל) oD ןרהא ןופ גנוריפ

 רזעילא ,יקסנישָאלַאשזד ךורב ,ןַאמלעגנע רודגיבא ,אקשטנַאמ יול :טלייוועג

 DR קינלָאמערעּפ RoW המלש ר"ד ,רעטניוו םייח ,שטיוועיקדוי עלש ,יקסווָאכימ

 .גרעבנעוועל שרעה ןופ זיוה ןיא ןענופעג קנַאב יד Pr טָאה בײהנָא ןופ .רעלדַא

 יד ןופ ןירעביירש יד ךיוא יװ ןַאמלעגנע יפעפ ןעוועג ןענעז ןרָאטלַאהכוב יד

 יול ןופ גנוזייװנָא ןוא טכיזפיוא רעד רעטנוא ןעוועג זיא גנוריפכוב יד .תורוש
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 טעברַאעג ןבָאה ,םַארב ןרהא רעטייל רעד ךיוא יוו ,לַאנָאסרעּפ ONT .אקשטנַאמ

 ,קיליוויירפ

PX1925 רָאי  ONTןופ זיוה םעד ןיא לַאקָאל א ןעגנידעגּפָא קנאב יד  

 -רעּפ ONT .עיצוטיטסניא רעד TD גנולקיװטנַא יד IN ךיז טבייה סע TX םַארב

 .טלַאהעג עטשרע ONT ןעמוקַאב וצ I ןבייה רימ ןוא pr טרעסערגרַאפ לַאנָאס

 TR יקסלַאװָאק ריאמ ,שימ עקבָאט :עטמַאַאב יירד טרָאד ןיוש ןענעז רימ

 ,רָאטקעריד םַארב ןרהא ןוא ַאקלוב בייל

PRרעביא קנַאב יד טייג 1928 רָאי  PNRזיוה ןיא לַאקָאל ןקיטכערפ ַא  

 רעד .קעווצ OFT OND טסַאפעגוצ לעיצעפס זיא רעכלעוו ,יקסווַאקשטנַאר ןופ

 .טסקַאוו קנַאב יד יוזא יוו טוייוואב ONT ןוא רעמ Pr טרעסערגרַאפ לַאנַאסרעּפ

 ןוא שטיווָאדרָאמ האל ,בַאװדעי לאכימ :טרישזַאגנַא ךָאנ ןרעוו לַאנָאסרעּפ םוצ

 -ער ןופ טכיזפיוא רעקידנעטש רעד רעטנוא טייטש קנַאב יד .יקסרעימישזַאק

 .עשרַאוו PN קנעב עוויטַארעּפָאָאק עשידיי יד PD דנַאברַאּפ-סנָאיזיוו

 THN יוו ,סעקשָאש PR שיומש ןרענָאיזיווער יד ןופ ןכוזאב עטּפָא יד

 -נעטש רעד רעטנוא ,עיסימָאק-סנָאיזיווער עקיטרָא יד ,"ןיישיידנופ, ןופ עדלַאג

 רעד PD גנוריפנָא ערעכיז א ןפַאשעג ONT ,אקשטנָאמ יול ןופ גנוריפנָא רעקיד

 ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ יורטוצ ןלופ םעד ןברָאװרעד NA רימ ןוא ,קנַאב

ONTןעמָאנ ןטסעב םעד טַאהעג ךיוא ןבָאה רימ ."ןדַאלקוי, ןגַארטעגניירא טָאה  

PRעלארטנעצ רעד  PRעשרַאװ . 

IN? PXא טײטשטנַא ,1932  PNR OVI WOMןזעוו-קנאב  PRןליופ , 

oy oxyטפור  PR EX PM Prטגנַאלרַאכ סע .ןופרעד ןדייל רימ ןוא ,ינָאק  

 רעד ןוכ רעדילגטימ עיינ טלייוועג ןרעוו סע ,בצמ םעד PD גנורינַאס א ךיו

 שטיוועיקדוי WwW ,רעטניוו ריאמ : ןעייטש ס ץיפש סנצמעוו PX סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ

TINרעד .טלאהעג ןָא טעברא רעייז ןעוט ייז ךיוא .ץישּכיל רוטרַא רעטסיגַאמ  

 CYT קנַאב יד טמוקַאב רעדיוו PX ,גָאט וצ גָאט ןופ Pr טרעסעברַאכ בצמ

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעקיטוָא רעד TD יורטוצ

PRבָצה 1924  PNטעברַא יד טזָאלרַאפ  PXקנַאב רעד  PRןעוועג הלוע  

 .לארשי-ץרא PP ןאמ ןיימ טימ

 טכירַאב םעד לארשי-ץרא ןייק טקישעגוצ רימ קנַאב יד ?ONT IN סעדעי

 ,גנולקיװטנַא PR ןגעוו דיירפ טימ טנעיילעג ANT ךיא סָאװ ,עסַאק רעד ןופ

 .טעברַאטימ רעקירָאיליפ ןיימ תעב טרעייטשעגייב בָאה ךיא רעכלעוו וצ

DIS גנודַאלנייא IN ןעמוקאב PN ANA ,1938 ןיא ,טכיראב ןטצעל px 

 ןעגנַאגעגרעביא זיא םויזַאנמיג ןשידיי ןופ ןינב רעד .קנַאב רעד ןופ תיבה-תכונח

 טקיטרַאפעגסיוא ןובשח ריא ףיוא טָאה עכלעוו ,קנאב רעד ןופ םוטנגייא סלַא

SPT ראפ PID םעד ןפאכראפ לָאז טכַאמ יד IN טָארדעג טָאה שרעדנַא ,עדייבעג יד, 
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 ןינַאק PR קנַאב טוויטַארעּפַאָאק עשידיי יד

 סנאליביָא טור ב

 1937 רעבָאטקָא ןט"31 םעד

 :וויטקַא

 דנַאטשַאב-עסַאק
 .ָא .ק .ּפ PR ןובשח

 ָאטנָאקסיד ןוא תואוולה

 רַאטנעװניא

 עיצנעדנַאּפסערָאק

 תונובשח ענעדישרַאפ

 ןריּפַאּפ-טרעוו

 סעיצוטיטסניא ערעדנַא JIN ןעיאפ

 טלָאצעגקירוצ ןרעוו TINT עכלעוו ןבָאגסיוא

 main עטפַאהלפייווצ

 סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןוא ןטַאקָאל

 ןבַאגסױא עוויטַארטסינימדַא
 רעטנעצַארפ עטלַאצעגסיוא

53 

1,292.36 

[117 DRG 

 ןעיַאּפ
TORSטלָאצעגסַױא ןרעוו ןפרַאד סָאװ  

 ןלַאטיּפַאק ענעגייא

 ןעגנורָאּפשּפָא ןוא ןטַאקָאל

 "ןעשיידנופ , ןופ טידערק

 ָאטנָאקסידער

 ןתובייחתה עסַאקניא
 ענעדישרַאפ

 רעטנעצָארּפ ענעטלַאהרעד

 עיזיווָארּפ ענעטלַאהרעד

8,579.09 

220.09 

7,919.12 

907.37 

8,2291.05 

2,607.50 

25.12 

6,444.50 

544.85 

850.-- 

82.39 

33.— 

300.— 

7,282,19 

109,287.09 

12,530.45 

3a 

3,040.25 

51,935.14 

17,000.— 

11,486.37 

1,298,-- 

842.50 

10,827.38 

109,287.09 
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 שטיווָאקשַאמ .מ
 (קרב-ינב)

 רעקרעװטנַאה עשידיי

 TT ONT ןינָאק PR גנורעקלעפאב רעשידיי רעד Tp לייט רעסיורג א

 תוכאלמ-ילעב יד ןשיווצ בור רעד .ןגייווצ ענעדישרַאפ ןיא הכאלמ טימ ןעמונרַאפ

 ןופ ןעמויטסָאק עטיינעג סָאמ ףיוא -- עטלעטשַאב :סרעדיינש ןעוועג ןענעז

 עטיינעגפיוא ערעייז TANT עכלעוו ,סרעטיידנאט ;הרוחס סהנוק PH TIX רענעגייא

 געט-קרַאמ APN PWIND (טרָאס ןקיליב ןופ) סנטלַאּפ ,סעקרַאנירַאמ ,ןזיוה

 ,עקידנעטשבלעז :ךעלטעטש ערעדנַא ןיא -- םידירי PIN ןוא ,טָאטש PN זדנוא ייב

 -לטיה ;ןטפעשעג-עיצקעפנָאק IND םישובלמ טיינעג ןבָאה עכלעוו ,סעקינּפולַאכ

 ;ןטפעשעג ןיא ןוא OTP ףיוא עיצקודָארּפ רעייז טפיוקרַאפ ן-ַאה עכלעוו ,רעכַאמ

 רעּפעטש-ןשַאמַאק ,סרעטסוש ,סעילַאװָאק ,סרעסָאלש ,סרעיזירפ ,סרעקעב ,םיבצק

 .סערַאלָאטס ןוא

 ןעוועג ןליופ pr תוכאלמ-ילעב עשידיי ןענעז ןטייצ עטסטלע יד ןופ ןיוש

 IRD“ ערעייז טקידייטרַאפ ןבָאה עכלעוו ,תורבח רעדָא ןכעצ PR טריזינַאגרָא

 ,סעסאק-םידסח-תולימג טריזינַאגרָא ,טייקיטעטיספליה א טריפעג ,ןסערעטניא

 רעדָא ,ןעמַאזוצ טנוואדעג ןבָאה ייז ּווו ,הליפת-יתב ענעגייא טַאהעג PIX ןוא

 השרפ יד טשטייטרַאפ -- הרות ןענרעל וצ ייז טימ םכחידימלת א טַאהעג

 DN גרעבדלָאג השמ ןופ זיוה PR .םירפס-רסימ ענעדישרַאפ רעדָא TN רעד ןופ

 .הרותדרפס רענעגייא ןַא טימ ,"ןטייח-הרבח, ןינמ א ןענופעג ךיז

 ,ךעצ םעניימעגלַא םוצ טרעהעג TIN ןבָאה רעקרעווטנאה עשידיי זַא

 ראפ ךעצ ןשיליופ ןופ ןבעגעגסיורַא ,1913 רָאי ןופ טרַאק-רעטסיימ יד טזייווַאב

 רעשידיי PP ON רעװָארּוגַאז רעד ףיוא ןינָאק PR רעקעב ןשידיי ןטנַאקַאב ַא

 .טביולרעד טשינ טכַאמ עשירַאצ יד ONT דנַאברַאפ-רעטעברַא

 ןינָאק PR רעקרעװטנַאה עשידיי יד ןריזינַאגרָא ןופ ןווורפ עטשרע יד

 ןטשרע PR עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןביוהעגנַא ךיז טָאה

 .א .א ןייבשריה ,ץישּפיל לאומש ,שימ קחצי :ןעוועג ןענעז רעדנירג יד .גירקטלעוו

 .עגַאל רערעווש ןייז PR רעקרעװטנַאה םעד ןפלעה וצ טימאב Pr ןבָאה ייז

 טָאה ,הנידמ רעשי?יופ רעד ןופ טיײקיגנעהּפָאמוא רעד TD ןייטשטנַא ןטימ

 .ןייארַאפ-רעקרעווטנַאה םעד PD טייקיטעט יד טרעטיירברַאפ TIN טרעסערגרַאפ ךיז

ONTןריזינַאגרָא  TDדנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה ןלַארטנעצ  PNעשרַאוו  ONTעיפשמ  

 ,ןינָאק PR ןייאראפ-רעקרעווטנַאה PO ךיוא טייקיטעט ערעטיירב ַא ןעוועג

 םירבח ענייז OND ,ןײארַאפ-רעקרעװטנַאה רעד טָאה טייצ רענעי וצ
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 וצ ןטקודָארּפ טפיוקרַאפ ONT ןעמ (WW ,וויטַארעפָאָאק-םוסנָאק א טעדנירגעג

 -טנַאה רעד .ןטקודָארּפ ןיא לגנַאמ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סע ,ןזיירפ עקיליב

 ייס ,לענָאיסעּפָארּפ ייס ,טייקיטעט עטגייווצרַאפ ַא טריפעג טָאה ןייארַאפ-רעקרעוװ

 יד ןגעק טמַא-רעייטש PR רעדילגטימ ענייז טקידייטרַאפ ןוא ךעלטפאשלזעעג

 .ןטסַאלדרעייטש ערעווש

 טַארטָאטש PN רעייטשרַאפ ענייז טאהעג טָאה רעקרעווטנַאה רעשידיי רעד

 -רעוויטַארעּפָאָאק רעד PR ןוא (ץישפיל לאומש) הליהק pr ,(יקסווָאכימ רזעילא)

 TR ,ךַאװ רעד ףיוא ןענאטשעג ןענעז ייז .(יקסווָאכימ .ל ןוא שימ קחצי) קנַאב

 טָאה :תואוולה יד ןלייטרַאפ םייב טלוועַאב ןרעוו טשינ ןלָאז רעקרעווטנַאה יד

 בילוצ ,ןעוועג זיא'ס ןעמעוו ,סרעטיידנאט יד IND תורוחס טפיוקעגנייא ךיוא

 .ןפַאשוצנייא Pr ןיילא רעווש ,טלעג ןיא לגנַאמ

 -ַאגעל םייב ,טנכייצעגסיוא לעיצעפס PT טָאה ןייאראפ-רעקרעווטנאה רעד

 רעדעי ONT גנוריגער רעד TD ץעזעג ןטיול .ןטאטשרַאוו-רעקרעווטנאה יד ןריזיל

 ןבָאה וצ ידכ ,רעטסיימ סלַא ןעמַאזקע IN ןכאמכרודא טזומעג הכאלמ-לעב

 עשידיי יד ןופ ליפ .יירעדיינש ןענרעל וצ ךעלגניי-ןרעל ןקיטפעשאב וצ טכער

 רעשיליופ רעד ןופ הנווכ יד .ןטנעמוקָאד םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רעדיינש

 .רעקרעװטנַאה ןשידיי PD ץנעטסיזקע יד ןרעוושַאב I ןעוועג זיא גנוריגער

 PD ןסרוק עלעיצעפס טנדרָאעגניא ONT ןייאראפ-רעקרעווטנאה רעד

 ייז ידכ ,סעיצַאמרָאפניא רעדילגטימ עשידיי יד ןבעגעג ןוא ןשינעטנעק-הרוחס

oxזַא ױזַא ,סנעמַאזקע יד ןכַאמוצכרודַא ןרעטכיילרַאפ  PPטַאטשרַאװ רעשידיי  

 .ןרָאוועג ןסָאלשעג טשינ םעד בילוצ זיא

DIK PXדנַאברַאפ רעקרעװטנַאה םייב זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ , 

 ,ךאבנעפַא 'ה םעד טימ שארב ,עיצַאזינַאגרָא רענָאדנָאל ןופ ףליה רעד טימ

 רַאפ תואוולה עקיטנעצָארּפנָא טימ עסַאק םידסח-תולימג א ןרַאוועג טעדנירגעג

 ,ךיז US ץנערוקנָאק ןדיימוצסיוא ידכ ;םירבח עטלטימַאב קינייוו עריא

 סעקינפולאכ TD עיצקעס ַא טעדנירגעג PI דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה רעד טָאה

 ןרָאװעג טלייטרַאפ זיא טעברַא יד ןעמעוו ,(ןעיורפ PR רענעמ -- רעטעַברַא"םייה)

 IND“ רעדילגטימ 6 ךיז TANT עפורג רעד ןשיווצ .תודוסי עלעוטנעצַארפ ףיוא

 רעקיצנייא רעד רשפא .ןעמַאזוצ טעברַאעג ןוא וויטַארעּפָאָאק א PR טקינייא

 TR רעטעברַא-םייה ןופ טעברַאנעמַאזוצ א ןעוועג pro ןעוו ,ןליופ pr לַאפ

 רעקירעהעג א PN טעברַא ןופ ןזיירפ יד ןטלַאה וצ טכעלגעמרעד טימרעד

 גנונעדרַא ןַא ןגעוו ךַאמּפָא IN PT ןשיווצ טכַאמעג ןבָאה סרעכַאמלטיה Pw .ךייה

 .ץנערוקנָאק ןדיימרַאפ IY ידכ ,קרעמ יד ףיוא ןרָאפ ןופ ייר רעד עגונב

PXןרָאוועג טנַאקַאב זיא 1926 , TNןסָאלשַאב טָאה גנוריגער עשיליופ יד  

 ,טעטש עכעלטע ךָאנ ךיוא יוו ,ָאלָאק ,קערוט ,שילַאק ,טַאיװָאּפ ןטימ ןינָאק
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 .רענזיופ רעד וצ ןלייטוצ ייז ןוא עווטסדווועיִאוו רעשזדָאל רעד ןופ ןעמענוצסיורַא

 ענעדישרַאפ טימ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד טָארדעג טָאה גנורעדנע יד

 רעד .אווָארָאטסירּפ רעד ןופ ץעזעג-הטיחש םעד טימ תוכייש PR ןטייקירעווש

 -מָאזראפ-טסעטַארפ טנדרָאעגנייא ץעזעג םעד ןגעק טָאה ןייאראפ-רעקרעווטנַאה

 3% ןייק טשינ ןדליב ןדיי ּווו ,ךעלטעטש עקימורַא ןיא ןוא ןינָאק ןיא ןעגנול

Tpעווטסדּווועיִאוו רעד ןוא גנורעקלעפַאב רעניימעגלַא רעד . = 

 TIN עווטסזדווויָאוו רענזיופ רעד וצ טרעהעג ןינָאק ןיוש טָאה 1938 טניז

 ומהב ןריפ טזומעג ןעמ ONT ןינָאק TD DX ,ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא הטיחש יד

 ךיז טייטשרַאפ טָאה ONT .טייוו רטעמַאליק טרעדנוה -- שזרעגז ןייק שזַא

 -רעטַאעט עשידיי ןרָאװעג ןטָאברַאפ ןענעז ךיוא .שיילפ ערשכ ONT טרעייטרַאּפ

 .ןכַארבעגנעמַאזוצ טשינ ?TP עטווורפעג-רעווש יד ךיז זבָאה ךָאד ,ןעגנולעטשרָאּפ

 ענעדישרַאפ רעטנוא — ןעמוקעגרַאפ ָאי ןענעז ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי

 | ,םיצורית

 ץיפש רעד PR זיא ,1926 רָאי PR ןינָאק ןזָאלרַאפ ןייז זיב ןרָאי עגנַאל

 טסיטנעד רעטנַאקַאב רעד ןענַאטשעג (רעציזרָאפ סלַא) ןיײארַאפ-רעקרעװטנַאה ןופ

 ץישפיל רוטרַא רעטסיגַאמ רעד ןעמונרַאפ טמַא PT ONT רעטעפש .ןַאמיונ ר"ד

 ןענעז גנוטלַאווראפ רעד PR רעדילגטימ :טָאק לאקזחי -- רעציזרָאפ-עציװ ןוא

 (הליהק PR רעייטשרָאפ) רעקשיל ןרהא ,קַאשטפיל שרעה ,םאווש המלש ןעוועג

 ,יקסניפמעק םהרבא WIN שרעה :קנַאב TD טַאר PR .קישטווארק בקעי ןוא

 .שטיוועיקדוי סוקרַאמ ןוא קידצ לארשי ,שטיװָאקשָאמ .מ

PX1936 רָאי  ONTדנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה רעד  PNןייז טרעייפעג ןינָאק  

 ןַא טימ ,("ַאכעשטוא, (ONT PN עימעדַאקַא רעכעלטנפע I טימ לבוי ןקירָאי 5

 -עג טָאה עלַארטנעצ רעד ןופ גנוטייצ יד IND םענעגייא ןא ןופ גנוליהטנַא

 גנורעייפ יד .דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה רענינָאק םעד דומע ןלעיצעפס א טעמדיוו

 םעד תבוטל ףמַאק ןייז ןריפ וצ דנַאברַאפ םעד ןביולג ןוא טומ ןבעגעגוצ טָאה

 רַאטערקעס רעד ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא ןַאדנַאל וינעמ .רעקרעװטנַאה ןשידיי

 ,ןיײארַאפ-רעקרעװטנַאה ןופ

 .זיירק רעשיטַאמַארד א טריטסיזקע PIN ONT ןייאראפ-רעקרעווטנַאה םייב
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 ל"ז יקסניפמעק .א
 (םייתעבג)

 רעלדנעהניילק עשידיי

 ףמַאק ןרעווש א ןריפ טזומעג ןבָאה ןליופ ןיא ןסאמ"סקלַאפ עשידיי יד

INDןייק וצ ןזָאלעגוצ קידנרעוו טשינ ,ץנעטסיזקע רעייז  PR VOX OWעשיכולמ  

TINןקירבַאפ ןיא טשינ ןליפַא ,סעיצוטיטסניא עשיטָאטש . 

 רעבָא ,לדנַאה טימ ךיז ןקיטפעשַאב וצ ןרָאװעג ןעגניווצעג ןענעז ןדיי

 רעד .ןעלטימ-טלעג עטצענערגַאב טימ רעלדנעהניילק סלַא לייט ןטסערג ןיא

 ןשיווצ ץנערוקנָאק יד טקרַאטשרַאפ טָאה הסנרפ לסיב ַא OND ףמַאק רעקרַאטש

 עשיליופ ענענַאטשטנַא-יינ יד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ;רעלדנעה עשידיי יד

 עשיטימעסיטנַא עקרַאטש ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס .סענַאגַארטס TN ןטפעשעג

 ןקַאלָאּפ ןייק קידנזָאלוצ טשינ ,ןטפעשעג עשידיי ייב ןטעקיפ טימ ,עיצַאטיגַא

 יד .גנוריגער רעשיליופ רעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד ייב -- ןדיי ייב ןפיוק

 "םעשווָא , יקסווָאקדַאלקס יָאװַאלס .נימ-רעימערּפ ןשילוּפ ןופ גנוזָאל עטנַאקַאב

 ?TOT ןופ ןבעל ONT טרעוושרַאפ רעמ ךָאנ טָאה ,(טשינ ןעמָארגָאּפ ,ָאי טָאקיוב)

 .רעלדנעהניילק
 ףיוא ןרָאפמורַא טימ ןעמונרַאפ Pr ןבָאה רעלדנעהניילק Sey ערעסערג א

 קעלשיט עניילק טימ ,גנורעקלעפַאב רעשיליופ רעד OND ,געט-קרַאמ ןוא םידירי

 :יירעבעווטנאה רעקרוט רעד ןופ גייצטעב ,לוויטש ,ךיש ,שעוו ,עירעטנַאלַאג

 -עגסיוא ערעייז טימ רעכַאמלטיה ,סעקטרוק ,רעגיצנַא ,ןזיוה"סטעברא ענעגייצ

 .ןעלטיה עטעברַא

 טשיג ןענעז עכלעוו ,ןדיי ןעוועג ךיוא ןענעז רערָאפ-קרַאמ יד ןשיווצ

 תופוע PR רעייא ,רעטופ ןפיוק ןגעלפ ייז .ןפיוק רָאנ הרוחס ןפיוקראפ ןרָאפעג

 ,תומהב ןופ םירחוס ; דנַאלסױא PP ןריטרָאּפסקע ןגעלפ סָאװ ,םירחוס-טרוה ראפ

 .לדנַאה-דרעפ ןופ סרעלקעמ ןוא דרעפ

 ידכ ,הרוחס יד ןקאפ ONT ןבױהעגנָא PT טָאה גָאטימכָאנ גָאטנוז ןיוש

 רָאג ןעמוקוצנָא הלגע-לעב ןשירעיופ םעד טימ ןרָאפוצסױרַא Pw טכאנ ייב

 ND טּפעלשעג PT ייז ןבָאה ױזַא .ץַאלּפ "ןטוג, א ןּפַאכרַאפ ןוא טרָא ןפיוא ירפ

 ,ןציה יד PR -- רעמוז ןוא סעכורעיווַאז ןוא יינש PR רעטניוו ,טָאטש וצ טָאטש

 .הנויח ענדיב לסיב רעייז ןעיצוצסיורַא

 ,אצפולס :ךעלטעטש יד PR ןרָאפעגמורַא ןענעז רערָאפ-קרַאמ רענינָאק

 ןעוועג ןוא םירעיופ ליפ ןעמוקנָא ןגעלפ טרָאד לייוו .ַא .א ווּורוגאז ,רעזייפ

 .טקנופ-סגנויצוצ א
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 רעד MW ,טנגעג-רענזיופ PR OX PND ןגעלפ רערָאפ-קרַאמ לייט ַא

 ,רעקינייוו -- רערָאפיקרַאמ I=IN ,רעקרַאטש INI ןעוועג זיא םזיטימעסיטנַא

 רעייז טלעטשעגנייא טושפ ןדיי ךיז ןבָאה .הסנרפ ןופ ןטייקכעלגעמ ערעסעב טימ

 PT MT ןבָאה ,גָאטימכָאנ קיטנוז קידנרָאפסױרַא -- PN ,סטוג TN בָאה ןוא ןבעל

 .גָאטרַאפ קיטיירפ טרעקעגמוא

 הסנרפ רקיע רעייז ןבָאה ןטפעשעג ןופ רעמיטנגייא ןוא רעלדנעה לייט א

 ,ןינָאק ןיא דירי ןופ ןוא ,קיטיירפ ןוא קיטסניד ,געט-קרעמ ייווצ יד ןופ ןגיוצעג

ONםעד ןעמוקעגרָאפ זיא  JWIןכָאנ קיטשרענָאד  JWIרעדעי ןוא שדוח ןופ  

 .ץאלפ ןקידנעטש ןייז טַאהעג ןיוש טָאה

 ONT ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סע עכלעוו טימ ,ןטייקירעווש יד רעסיוא

 יד ןעמוקעגוצ ןרָאי עטצעל יד PR INI ןענעז ,הסנרפ עמערָא יד ןעִיצסױרַא

 PR ןטייצ ענעי PRI טקנעדעג'ס רעוו .רערַאפ-קרַאמ עשידיי יד ףיוא ןלַאפנַא

 טיירפשראפ PT טָאה סע ןעוו ,1934 PR גָאט-רעמוז םעד רעכיז טקנעדעג ,ןינָאק

 רענינָאק JO א ןעוו ,דירי א תעב ONIN א רָאפ טמוק רעזייּפ PR זַא ,גנַאלק ַא

 .ןרָאפעג PAN ןענעז רערָאפ-קרַאמ

 עטנעָאנ PSR םיבורק יד טבעלעגרעביא JANA סע סָאוו ןעקנעדעג רימ

TDרערָאפיקרַאמ יד  PRעטנעָאנ ערעייז ןטראוורעד ןופ ןעהעש ערעווש יד . 

 ,ץנַאג ןוא קידעבעל ןעמוקעגקירוצ ןענעז ייז ןעוו ןטונימ עכעלקילג יד ןאד

TDNעטריבַארעצ , 

 עדנַאב א :רעקידנגלָאפ ןעוועג זיא שינעעשעג רעד ןופ ףיולרַאפ רעד

 ןשיקעדנע :םענעזעוועג ַא טימ סעקעדנע יד TNT עטריזינַאגרָא ,סענַאגילוכ

 ןגָאלשעג ייז ,רעלדנעה עשידיי ףיוא ןלַאפעגנָא ןענעז ,שארב טַאטוּפעד

 ONT POND רעד PD ץנעוורעטניא עקראטש יד רָאנ .הרוחס יד טעוועבַארוצ

 OUT PN ןעמוקעגרַאפ זיא גנוריסַאּפ עבלעז יד .תונברק עכעלשטנעמ ןטימרַאפ

 .ווּורוגאז ןיא רָאי ןבלעז

 -הסנרפ עלַא רעסיוא .גנורעקלעפאב עשידיי יד ןעמונעגמורַא טָאה שואי א

 עטנַאקַאב יד PD סאה-ןדיי רעד יוו ןעזעג רימ ןבָאה ,תושיגנ ןוא ןטייקירעווש

 א זיא רעזייפ .זדנוא וצ רעבירַא Pr טגָארט "סעקישטנַאנזֶאפ, עשיטימעסיטנַא

 -סיורג ןיא סהליהק עטסטלע יד ןיפ ענייא) לטעטש-ץענערג קילָאמַא ,ןיילק

 ןעייסַאש עקיטכיוו PP ןוא IND PP ןענעז'ס ּווו ,לקניוו ַא PR ןפרָאװרַאפ ,(ןליופ

 ,ץַאלּפ-קרַאמ WIA ַא רָאנ ,ןעוועג טשינ

 יד זיב ןבעל קיור ַא טריפעג טרָאד טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי עניילק יד

 ONT טָאה גירקטלעוו ןטשרע םוצ PA .סאה ןשיטימעסיטנַא ןופ עילַאװכ עטצעל

 רעטנעָאנ רעד PD הסנרפ טַאהעג ןבָאה ןדיי JO א .טרירעפסַארפ טוג לטעטש

 -לעפַאב עשידיי יד זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא רעבָא ,דנאלשטייד טימ ץענערג
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 ענעגייא -- סענַאגילוח עשיטימעסיטנַא יד ןופ תורצ ליפ ןענאטשעגסיוא גנורעק

 ןוא טסענ סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,טנגעג רענזיופ ןופ ענעמוקעגוצ ןוא

 .(ןטַארקַאמעד עלַאנָאיצַאנ) *ַאיצעדנע ,, ײטרַאּפ רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ גנוטסעפ

 רעד ףיוא רעווש רעייז טקריוועג ןבָאה ווּורוגַאז ןוא רעזייּפ ןיא ןעמָארגָאּפ יד

 יד PR ןטימעגסיוא קילג םוצ טָאה טנגעג רעזדנוא .גנורעקלעפאב רעשידיי

 PN טעמכ ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ןעמָארגָאּפ ןופ עילאווכ יד 1918--1920 ןרָאי

 .ןליופ ץנַאג

ONTןליופ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא . 

 ףמאק ןרעטיב א טריפעג ןבָאה רעלדנעהניילק עטלטימַאב-קינייוו יד סרעדנוזַאב

INDרעשימָאנָאקע  TXלגנַארעג ןרעווש םעד ץֶארט רעבָא .ץנעטסיזקע רעשיזיפ  

ONDןענַאטשעגּפָא טשינ רעלדנעהניילק עשידיי ןענעז ,הנויח  TDלעזעג ןשידיי - 

 עשיייטראפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג vox pr ןעמונעג לייטנָא ןבָאה ,ןבעל ןכעלטפאש

 | .סעיצוטיטסניא

 ,טייקיטעט עטגייווצרַאפ ַא טריפעג טָאה ןייארַאפדרעלדנעהניילק רעד ךיוא

 ייז ראפ ןפַאש ןוא ןטסַאל-רעייטש ערעווש ןופ םירבח ענייז קידנקידייטרַאפ

 .תואוולה עקירעהעג

  PXםירבח עקידנגלָאפ ןענאטשעג ןענעז ןייאראפ-רעלדנעהניילק ןופ ץיפש :

 .ל .י לּפמַאה ;ץישפיל :רעדנציזרַאפ ( ornהשמ ,יקסווָאנישורפ ,(זירַאּפ ןיא

 .ערעדנַא ןוא טַאנַארג ,ּפַארַאכ

 טַאדידנַאק רעד ,סוטאעב השמ TROON ןעוועג זיא טַארטָאטש ןטצעל ןיא

 ךַאמּפָא IN ןסָאלשעג ןבָאה עכלעוו ,רעקרעװטנַאה ןוא רעלדנעהניילק יד ןופ

 | .ךיז ןשיווצ
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 ךארייב ןמלז
 (והילא די)

 ןדיראי ןוא ןדיי

 .ןדירי PR ןרָאפעג ןדיי ןופ לייט רעסיורג א זיא ןינָאק ןיא זדנוא ייב

 ןפלעה ךיא געלפ ,רוחב רעקירָאיײןצפופ ,רעניילק סלַא .עטַאט ןיימ PIN MT ןשיווצ

 .רעכַאמ-לטיה ַא ןעוועג זיא רע .הסנרפ ןייז ןיא ןטַאט ןיימ

 טשינ זיא הסנרפ יד .ןדירי ףיוא ןרָאפעג ןעמ זיא סיואדרַאי ןייא-רָאי

 עשיטימעסיטנַא TP טלעפעג טשינ ןבָאה םעלַא םעד וצ .טכייל ןעמוקעגנָא

 ץַאלּפ רעמעװקַאב א ןעוועג זיא דיראי רעד .תורצ םתס PR ענעבירשעג .ןצעזעג

TNטייהנגעלעג עטוג ַא  INEערעסערג רעדָא ערענעלק ,סעצעה עשיטימעסיטנַא , 

 .םַארגָאּפ רעקיטישפ רטסּוװַאב רעד ןעוועג זיא קורדסיוא רעטסכעה סנעמעוו

 טימ ןדנובראפ זיא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ טימ טלגנירעגמורַא .ןינָאק

 טגעלפ ,דירי ןפיוא קידנרַאפ .ןעייסָאש עקיגנַאר-טייווצ טימ ,ךעלטעטש ערעדנַא

 ,דלַאװ רעטעמַאליק APH WIN DD ךרעב TART ןטימ ןרָאפכרודַא ןזומ ןעמ

 .רענעגעװ רערעמ TX ףניפ יירד ,עייר א PR ןרָאפ טגעלפ ןעמ

 ןוא ןעלטיה ,רעגיצנָא ,ךיש : ליפשייב םוצ יוו תורוחס ענעדישרַאפ טימ ענעדַאלַאב

 טימ תוסנרפ עשידיי טריפעג טָאה'מ ,טרָאװ PR טימ .עירעטנַאלַאג ינימ לכ

 .תורצ PR ןגַאטייוו עשידיי

 .םייוג עקיצרַאהטוג ,ענשַאּפערָאה ןעוועג סנטסרעמ ןענעז סעלָאגעלַאב יד

 ןצריקרַאפ וצ ידכ .ךעלמירחוס עכעלטע טימ תופתושב ןעוועג זיא YAN רעדעי

 .ןגעוומוא TNT ןרָאפ לָאמ טפָא ןעמ טגעלפ געוו םעד

 רעקיטסַארפ רעטלַאק ַא ןיא UN ןרָאפעג ’PN ןעוו ,לָאמ ַא PT ןָאמרעד'כ

 טימ ןעמַאזוצ ,סעטַאמש ןוא םידגב ענעדישרַאפ PN טעילוטעגנייא ,טכַאנ-רעטניוו

 טָארט ,סעלָאגעלַאב יד ייס ןוא דרעפ יד ייס -- קידנעלמערד ,ךעלקעפ ןוא קעז יד

 עיזאטנאפ עשרעדניק ןיימ ןצייר ןוא ןפייפ טגעלפ טניוו רעד ןוא ,טָארט ייב

 ,רעדלעוו יד PR ON .ןגעוו יד ףיוא ןעוועטאשט סָאוו ,םיבנג ןוא םינלזג ןגעוו

 PRD ןטלַאהַאבסיוא Pr ןגעלפ ,ןשטנעמ ןופ ענעטערטעגכרוד טשינ עטכידעג

 .םיבנג ןוא םינלזג ץעזעג

PXןלאפאב ןענעז ,טנעמָאמ ןסיוועג ַא  ONןגָאוו ןטצעל םעד םיבנג יד  

 עטלמערדעגנייא קַאמשעג יד ןופ קעז ןוא קעפ ןסירעגּפָא ןוא עייר רעד ןופ

 זַא ,קידנעניימ ,רישזַאסַאּפ א טפעלשעגפַארַא PIN ןבָאה םיבנג יד .ןרישזַאסַאּפ
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 רע IN ,ןפָאלשרַאפ ױזַא ןעוועג זיא ןױשרַאּפ רעד .הרוחס טימ קַאּפ א זיא סָאד

 ,רצוא ןצנַאג ןטימ טעבנגעגוצ םיא טָאה ןעמ יוו טליפעג טשינ ללכב טָאה

 jax סהכאלמילעב ןוא "םירחוס, עמערָא ,עטריבַאר יד יוו םעד ךָאנ

 ןלייט ןעמונעג Pr םיבנג יד ןכָאה ,ץַאלּפ םעד ענעקָארשרעד md xp ךעבענ

 טקעוועגפיוא ןיושראפ "רעטעבנגעגוצ , רעד ךיז טָאה םעצולּפ .שוכר רעייז טימ

TNאר יד ןזָאלעגרעביא ןבָאה םינלזג ענעקָארשרעד יד .טלַאװעג א טכַאמעג - 

 רעמערַא ןַא ןרָאװעג לצינ זיא UN ON ."חרביו, א טכַאמעג ןוא הרוחס עטריב

 רענינַאק יד TD שוכר ןעמערַא םעד טעוועטַארעג PIX“ םורא יוזא ןוא ,דיי

 ,דיראי ןקידרעטניוו ןפיוא ןרָאפעג ןענעז עכלעוו ,"םירחוס,

 TS םידש OND ,טיוט PND טַאהעג ארומ TAN ןבָאה םינלזג IN ,םינפ ַא

 ."תוחור עדמערפ , ינימ לכ

 Woes ךונח
 (הינתנ)

 "לקניוו רעשידיי, רעד

 רעשידיי א זיא רע IN ,ןעזעג תמאב ןעמ טָאה "קראמרעפעט, PROD םעד

 .שרעדנַא ץעגרע יו רעקרַאטש קיבייא טליפעג ךיז ןבָאה ןדיי יד ּוװ ,לקניוו

 -עגרָאפ זיא סָאװ ,לדנַאה םעד טימ ןדירַאי יד ןוא רחסמ רעד ןעוועג זיא טרָאד

 ענייז טימ רענייא רעדעי .קיטיירפ ןוא קיטסניד -- IND ןיא לָאמ ייווצ ןעמוק

 יד רעדָא הכאלמ-לעב רעד :געט יד ףיוא טקוקעגסיוא ןיוש טָאה תורוחס

 .ןאמכאפ רערעדנַא רעדַא רעכַאמלטיה ַא ,רעדיינש א PIN יוזא ,ןטפעשעג

ONT ITY?טראוועג טָאה  PINןעוועג זיא שדוח ןיא לֶאמנייא .הסנרפ לסיב א  

 .ךעלטעטש עניילק עלַא ןופ ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענעז ןדיי יד ןעוו ,דירַאי א

 ןייז טשינ לָאז רע זַא ,ץאלפ ןרעסעב א סָאװ ךיז טכוז רחוס רענייא רעדעי

 רעד זיא יוזא PR -- רחסמ םוצ ןעזסיורא םיא לָאז ןעמ ,לקניוו x PR סעּפע

 .ןסקַאוועג טרָאד למוט

 .זיוה (סרעטעפ ןיימ) סעבולג ןיא קרַאמ-רעּפעט ןיא טניווועג ןבָאה רימ

PINןיוש .ץנַאיַאפ ןופ םירחוס ןענַאטשעג ןענעז זיוה ןופ גנעל רעצנַאג רעד  

 ,רחסמ םעד ןופ למוט ןשידיי םעד ןליפ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא

 ייב ןעמוקַאב טנָאקעג ONT ןעמ .טכאנ עצנַאג ַא ןטלַאהעגנָא PR טָאה סָאװ

 טימ ,שזדָאל ןופ םירחוס ןעמוקעג ךיוא ןענעז'ס .ןטוג םעלַא ןופ ןדיי ערעזדנוא

 ןוא ,תורוחס ערעדנַא INI ןוא רעסקָאב ,ןצנַארַאמ ,סענעמיל :ןטכורפ יילרעלַא
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 רעד לייוו ,ןדיי ייב רָאנ ןפיוק ,םורַא רעפרעד vox ןופ ןעמוקעג ןענעז םייוג יד

 PD ןטפעשעג ןעוועג PIN ןענעז סע .טנעה עשידיי ןיא ןגעלעג זיא רחסמ

 ךיוא ןבָאה םייוג יד .ערעדנַא TN גרַאוונזייא PR רעקוצ ,ןעלקיטרא-זייפש

 טליפעג טָאה ןעמ .ןכארייב ייב ,גנירעה ענעצלַאזעג יד ןופ Span םעד טנעקעג

 .קרַאמירעּפעט ןיא לדנַאה ןשידיי םעד

 קדצה תניל ןוא םיחרוא תסנכה

Panןבָאה  prןדיי יד  PRןשטנעמ עקיצרַאה סלַא טנכייצעגסיוא ןינָאק , 

 ןבָאה טייל עמערָא יד .ןקיטפרעדַאבטיונ ןדעי ןפלַאהעג ןוא ןעמונעגפיוא טוג

ONTטקעמשרעד, " TRסע  TINTטלעפעגסיוא טשינ  Ppםיחרוא  TDרעייג,  

 .טָאטש יד טכוזַאב ןבָאה סָאװ ,"הנידמ רעד רעביא

 רעריפנָא סנעמעוו ,"םיחרוא תסנכה, ַא טעדנירגעג pr טָאה לביטש ןיא

 ריט יד ןסָאלשרַאפ רע ONT ןענװַאד TRI קיטיירפ .רעליה ךונח 'ר ןעוועג זיא

 רעטצעל רעד זיב ןוא ,"םיחרוא , :ףורסיוא ןטימ רעמעלעב ןיא טּפַאלקעג ןוא

 ייברעד .טנפעעג טשינ ריט יד רע ONT ,ןרָאװעג טנדרַאעגנייא טשינ זיא חרוא

ONTיד ראפ ןסע ףיוא ךעלעטעצ טלייטעג הבישי רעד ןופ םירוחב עּפורג ַא  

 .געטנכָאװ

 ליז ןענעז NT ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ טלָאװעג טשינ ןבָאה טייל עמערַא יד

 יז TN ,ןגרָאז לָאז סע רעוו ןעוועג זיא סע ,ןכָאװ ייווצ א ןבילברַאפ בור יפדלע

 .ןרעגנוה טשינ ,הלילח ,ןלָאז

 ןענעז סע ןעמעוו ייב טנכיײצַאב טָאה'מ ּווו ךוב ַא טריפעג TINA םירוחב יד

 .חרוא ןא געט 10 VOX ךרעב טכַאמעגסיוא טָאה סע .םיחרוא ןעוועג ןיוש

 טנרעלעג ןבָאה עכלעוו םירוחב יד ןעמונרַאפ טימרעד Pr ןבָאה לעיצעפס

 בייל ,םולב ,רעליה ריאמ :ל"צז ץישפיל apy 'ר בר םייב שרדמה תיב ןיא

 ,גרעבנעזָאר ,ןעבעל ,יקצעיװָאנרַאשז ןבואר ,יקסווָאטָארק ,שטייד ,טָאק ,ןטראגנייוו

 .א .א במָאלָאג שרעה

 ."קדצה תניל , םעד ןטיהעגּפָא ךיוא ןבָאה ייז
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 ובעל עכעלטפאשלעזעג סאד





 * ד"יה יקסנָארװַאקפ .א .א

 ןינָאק טָאטש יד

 Ww ךיז טבייה רעמייב-עלדָאי טימ עטצנַאלפַאב ,גרעב עכיוה ןשיווצ

ONTטיבעג-רעדינ , PRטלגנעלש סעיניל עשירטעמיס  prלָאט םוצ געוו רעד , 

 ,ברעמ וצ רעסַאוו עדנסילפ ליטש סָאד טנירש א יוו ךרוד טדיינש סע ןכלעוו

 ריא טימ ,ןינָאק טָאטש יד טגיל סעגערב עריא ייב ,TN "ROW ךייט רעד

 .ןעגנוריסאפ PR עטכישעג

 ייוצ ןַארַאפ ןענעז ןינָאק טסייה טָאטש יד ONT רַאפ םעד ןגעוו

 ןפיוא ןוא טָאטשטלַא יד זיולב ןעוועג זיא ןינָאק ןעוו זַא ,ענייא :סעיסרעוו

 רעד ,דרעפ ראפ טרָא-עשַאּפ א ןענופעג PT ONT ןינָאק ןקיטנייה ןופ טרָא

 עטייווצ א :(דרעפ א) "ןֶאק, טרָאװ ןשיליופ ןופ רעבירעד טמַאטש ןעמַאנ

 טרָאלעטשּפָא ןַא ןעוועג זיא ןינָאק ןקיטנייה ןופ טרָא ןפיוא זא ,טגָאז עיסרעוו

INDיד  TWDעשרַאוו-ֶאנזעינג געוו רעייז ףיוא ,םיכלמ עשיליופ יד ןופ . 

 טכיילגעגסיוא ,רעדלעוו יד טקַאהעגסיוא ,ןשטייד ןעמוקעג ןענעז סע

 ON“ רעד טימ ,טָאטש"ןקירבַאפ א ןכַאמ ןופרעד טלָאװעג PR רעבירג יד

 רעייז .טרָאפסקע םייב ףליה וצ ןעמוק ייז טעוו "אטראוו, יד TR ,גנונעכער

 טלָאמעד ,ןעגנולעג טשינ ,תוביס עטסּוװַאב טשינ בילוצ ,רעבָא ייז זיא ןאלפ

 .בושי א ןבױהעגנָא OI םעד PIN ךיז טָאה

 עינרעבוג רעשילַאק רעד וצ טרעהעג המחלמ רעד ראפ טָאה ןינָאק

 רעשזדָאל רעד וצ יז טרעהעג טנייה ,טָאטש עװָאטַאיװָאּפ א ןעוועג זיא ןוא

 רענזױּפ רעד וצ ןסָאלשעגנָא ןרעוו יז לָאז בורקב ןוא ,עווטסדווועיָאוו

 .עווטסדּווועיִאוו

pxןכלעוו  aןבָאה ןדיי יד  PTטצעזַאב  PNןעגנולעג טשינ זיא ןינָאק  

 יירד טימ ךָאנ זַא ,ןעמ טנכער ,סמייחה-תיב יד טיול רעבָא ,ןלעטשוצטסעפ

 ןוא "םיטייחה הרבח, ןעוועג זיא הרבח עטשרע יד .קירוצ רָאי טרעדנוה

 .לוש רענינָאק רעד PR טנייה ךָאנ ךיז טניפעג הרבח רעד Pp הרותירפס ַא

 VPN VON PT ןבָאה ,ןינָאק ןבענ ?שזעימישזַאק, PR שוריג x בילוצ

 .הליהק PR טרעסערגרַאפ ןוא ןינָאק PP ןגיוצעגניירַא רעניווונייא עשידיי

 Pp ןעמוקעג TR "שזעימישזאק, טזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,דיי רעטצעל רעד

 ךָאנרעד זיא סע Pr סנעמעוו ,להומ א ,רעגיצנַאד ףסוי 'ר ןעוועג זיא ןינָאק

 .רעטסיימרעגריב ןרָאװעג

 םעד ןבעלפיוא ןביוהעגנָא ןדיי ןבָאה קירוצ ראי טרעדנוה ךרע Ik טימ

 ,האובת "אטראוו, רעד TNT סעווטארט PIN טקישעג ןוא ןינָאק PR רחסמ
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 םירוחב עשידיסח עּפורג ַא
 ; )1947 ,הפיח PR רעבַאדַא ךרוד טעדרַאמרעד) יקסוואכימ :(סקניל וצ סטכער ןופ) ןעייטש'ס
 וצ סטכער (TD ןציז'ס .יקסווַאטַארק ,טסָארפ ,(לארשי PR טנייה) קילרע השמ ,ןעקלענ
 רעד -- יקסנָארווָאקס .א PX ךאברוא ,יקסוואכימ ,יקסווָאטַארק ,שטיװָאקרַאמ :(סקניל

 .לקיטרַא םעד TD רעביירש

 םיידיסח םירוחב תצובק

 (ons ךילרע השמ ,ןקלנ ,(1947-ב הפיחב םיברעה י"ע חצרנ) יקסבוכימ : ןימימ םידמוע

 .או ךברוא ,יקסבוכימ ,יקסבוטרק ,ץיבוקרמ :םיבשוי .יקסבוטרקו טסורפ ,(לארשיב

 .הז רמאמ לש ורבחמ ,יקסנורבוקס

 עשידיי ONE וו .ַא .א ןיטעטש ,גיצנאד TP רעייא ןוא רעטופ ,לָאהָאקלַא

 ND“ רעד PR טנָאמרעד רַאגָאז ןרעוו ,רעדנאז ןוא לעָאי ,סעילימַאפ-םירחוס

 .עידעּפָאלקיצנע רעשיל

 ,תורבקה-תיב ַא ןוא לוש ענייש ַא טיובעגסיוא ןדיי ןבָאה טלָאמעד

 6 טימ טשרע ןוא ,טָאטש רעד רעסיוא ןענופעג ךיז טָאה רעטלַא רעד לייוו

 -רעביא גנוריגער רעד ןופ גנונעדרָארַאפ x טיול ,הליהק יד DRA קירוצ רָאי

 .םעיינ ןפיוא תורבקה-תיב ןטלַא ןופ רענייב יד טריפעג

 ןינָאק ןוא סנגעמרַאפ עסיורג ןברָאװרעד ןדיי ןבָאה טייצ רעד טימ

 טנַאסערעטניא .הרות לוק םעד טרעהעג טָאה'מ וו טָאטש א ןרָאוועג זיא

 "עשטייד, א ךיוא לוש רעד ץוחַא טריטסיזקע ךיוא טָאה ןינָאק ןיא זַא ,ךיוא זיא

 ,ןדיי עשטייד לָאצ רעסיורג רעד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,עגָאגַאניס
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 ןוא ץנַאלג ןכעלרעסיוא ,ןרעינַאמ יד ןינָאק ןייק טגנערבעגניירַא ןבָאה סָאוו

 .ברעמ TD טייקרעביוז

xןופ ןבעל ןליטש םעניא טגנערבעגניירא טָאה גנורעדורפיוא עניילק  

 .ןפורג ענעדישראפ PW זדנוא ייב ןפאשעג ONT ONT ,1905 רָאי ONT ןינָאק

 ןענופעג ןינָאק PT‘ טָאה 1914 PR ןכַארבעגסיוא זיא המחלמ יד תעב

 ss ,ןליורג-המחלמ עלַא קידנכַאמכרודַא WAN ,דנאטשוצ ןקידנעילב ַא ןיא

 .JON יד ףיוא טליּפשעגּפָא Pr טָאה סָאװ ,טכאלש עקיטולב ַא וליפַא קידנעעז

 טמערָארַאפ יז זיא -- רענלעז עשיסור ןוא עשטייד יד ןשיווצ ,טָאטש ןופ

 ןעיובסיוא ןביוהעגנָא PR ךיז וצ ןעמוקעג יז זיא WAN רעטעּפש ,ןרָאװעג

 -ניא עכעלטפאשלעזעג יד PIN רָאנ ,ץנעטסיזקע עטַאווירפ YPN WI טשינ

 ,סעיצוטיטס

 טָאה ONT ,םויזאנמיג ןגייא IN טיובעגפיוא ןדיי רענינָאק ןבָאה ױזַא

 ,םירױטקָאד ןרָאװעג רעטעּפש ןענעז סָאװ ,ןטנעװלָאסבַא ליפ ןבעגעגסיורַא

 -מיג ONT ךיז טָאה רעבָא סיזירק ןבילוצ .וו .ַא .א ןטַאקָאװדַא ,ןרעינעשזניא

 סָאװ ,"הרותה ידוסי, רדח א ןרָאװעג ןפאשעג זיא INT .טכַאמראפ םויזַאנ

 .א .א עלוש""הנבי, א ,עלוש-"בקעי תיב, א .טנייה pa טריטסיזקע

pxטיובעגרעדנַאנופ קראטש ךעלרעסיוא ןינָאק ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד , 

 .רעגרע לָאמַא סָאװ טרעוו ןדיי יד ןופ בצמ רעד רעבָא

 ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא ןינָאק ןיא זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס ןיא

 ןוא לעגָאפליּפש לאירזע ,טָאק דלָאּפָאעל 'ה ךרוד ?שטשָאננישטָארבָאד , יד

 בקעי 'ה טריפעגנָא ריא טימ ONT I עקינייא ןופ ךשמ ןיא .רעדנָאלפ השמ

 -- יקסווָאקשטנָאר .מ ,רעציזרָאפ -- טשריפ .מ 'ה טייצ עטצעל יד .יקסנישזוב

 זיא קירוצ רָאי 20 טימ .ראטערקעס -- שטיװָאנַאװיא © ,רעציזרָאפ-עציוו

 ,ץישפיל .ש ה"ה PNT טריפעגנָא ,"קדצה תניל, א ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא

 .מ 'ה ךרוד טריפעגנָא יז טרעוו טנייה .לַאדגימ .ב ןוא יקסנישֶאלַאישזד .נ

 ."םילוח רוקיב, ןופ רעריפ רעד ךיוא זיא רעכלעוו ,יקסווַאקשטנַאר

YANN, ןסרוקדטנווָא עזעיגילער ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז 1916 PR 

TNT ןעוועג יז זיא טעדנירגעג .ךאברעיוא היבוט 'ר טנרעלעג טָאה'ס וו 

 .ד ,ץישפיל .מ רעניבאר ר"ד ,יקצעיװָאנרַאשז .י רָאזָאד ,יקסניפיל .א :ה"ה

  PX NN.ץישפיל .א

 -- יקסנישָאלַאישזד .ב :ה"ה יד ןופ טייטשַאב הליהק עקיטנייה יד

 .ל ,רעקשיל א ,סוטַאעב .ז ,יקסווָאקשטנָאר .מ ,יקצעיווַאנראשו .י ,סעזערפ

 .יקסווָאקטיוו .מ ןוא ןעזייא

 :ה"ה יד ךרוד ןפַאשעג ,בולקיטרָאּפס א ןינָאק PR PIN טריטסיזקע סע

 .יקסלעשַאנ 'ה ןָא םיא טימ טריפ טנייה ,ױדנַאל .מ ןוא גרעבנעוועל .ש ,סַארב
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 'ה ךרוד טריפעגנָא גנוזייפשאב-רעדניק ראפ עיצוטיטסניא ןא ךיוא ןארַאפ

 .שטיוועיקדוי

 ןרָאװעג ןפַאשעג "םיליהת הרבח, רעד ייב זיא קירוצ רָאי 20 טימ

xקינװָאכָארּפ .י ,עוואק .מ ,ל"ז ץישפיל .ש 'ה ךרוד עסַאק-םידסחיתולימג , 

 .עסַאקיטױנ ערעדנוזַאב א PIN טרָאד ןענַארַאפ ,ץישפיל .א ,ןירג .ח

 קנַאב רעד TD רָאטקעריד ןכרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "טרַָא, רעד

 'ה ןוא יקסנישָאלַאישזד .ב 'ה הליהק רעד pp סעזערפ ,רעטניוו ריאמ 'ה

 .ַאקשטנָאמ ןָאעל

 טריפעגנָא טרעוו גנודיילקַאב-רעדניק ראפ עיצוטיטסניא עלעיצעפס א

 ,קישטנָארָאה ,אקסלַאווָאק .ר ,אקסלַאווָאק .ל ,אקסנישטשעל .מ :ןעיורפ יד ךרוד

 .רעלליה 'לרפ PR ןאמרמעיצ .ה

 ,ןייאראפ-רעלדנעהניילק א ןרָאװעג טעדנירגעג זיא קירוצ טייצ א טימ

 .ץישפיל .ש 'ה ןקסע רעד טייטש סע ץיפש סנעמעוו ןיא

 ךיז טלקיװטנַא סָאוו ,ןייאראפ-רעקרעווטנאה א PI טריטסיזקע סע

 .קרַאטש רָאג

 IN“ ןדיי רענינָאק ןופ ןייאראפ-ספליה א PIR טריטסיזקע ןָאדנָאל ןיא

 עטיירב טיג רעכלעוו ,דנָאמשטיר ןוא סקאפ ,ךאבנעפַא ה"ה TNT טריפעג

 .סעיצוטיטסניא עשידיי רענינָאק יד ףליה

 טוג, הרבח יד ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא זיא קירוצ רָאי ייווצ טימ

 השמ 'ה ןוא יקסנישֶאלאישזד .ב 'ה ,ץישפיל ברה בר ןכרוד "ךעלעדיי ,תבש

 .רעליה

 .(1957 ,"ןבעל רעשילאק, גנוטייצ רעד ןופ)
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 ץיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד

PNןבלַאווש עטשרע יד ,קנַאדעג רעשיטסינויצ רעד ףייר ירפ טרעוו ןינָאק  

 "םדקכ ונימי שדח, םעד PR ןבָאה עכלעוו ,עיצולָאװער רעשיטסינויצ רעד ןופ

 ןכעלקריוודרַאפ ןיילַא טבערטשעג רָאנ ,הליפת רעד ןופ קוספ א OWI ןעזעג טשינ

 .ןויצ ןייק ךיז ןרעקמוא סָאד

 ךורבסיוא םייב .עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עטשרע יד ךיז טפאש 3

 ןטימ 1917 ןיא .םירבח 200 ןיוש יז טלייצ (194) גירקטלעוו ןטשרע םענופ

 עשידיי יד .םזאיזוטנע רעד טגייטש עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד עכעלטנפערַאפ

 רעשידיי ַא ןופ גנואייטשטנַא רעד ןופ בייהנָא IN DPN םעד PX טעז גנורעקלעפַאב

 ןוא ןעגנורעײטשַאב-טלעג קעווצ םעד רַאפ ייב יז טגָארט קיליווטוג ןוא הכולמ

 טגנערב'מ ,גנוריצ רעייז קעװַא ןעקנעש ןעיורפ .דלָאג ךיוא יוו ןכאז-טרעוו

 טמוקַאב רעדעי ּוװ ,ןיירא לוש רעסיורג רעד ןיא םילכ ענרעפוק ןוא סרעטכייל

xהכולמ עשידיי א ףוס"ףוס ,וניחהש טשטנעב ןעמ .הלבק , ONTרעזדנוא זיא  

 ףוס םייב) טרַאוו ןעמ .הנידמ רעשידיי רעד ןופ רצוא ןרַאפ רעייטשייב רעטשרע

 טרימַאלקָארּפ לָאז סע ןעוו ,ץנערעפנָאק-םולש רעד וצ זיב (המחלמ רעד ןופ

 ,לארשייץרא PR םייה רעקידנעטשטסבלעז רעשידיי רעד ןופ ןײטשטנַא ONT ןרעוו

 ,לעגָאפליּפש לארשי רעלעירטסודניא רעטנַאקַאב רעד טניווו ןינָאק ןיא

 רעטנַאקַאב א PIN זיא רע ,עיצַאליטסעדיטריּפס רעד ןופ רעמיטנגייא רעד

 טקילײטַאב רע .(לצרעה ר"ד ןופ דניירפ רעכעלנעזרעפ ַא) ןקסע רעשיטסינויצ
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 זיירק רעסיורג ַא Pr טריפורג ON OMX PR ,סערגנָאק ןשיטסינויצ PR ךיז

TDןטסינויצ עוויטקַא . 

 ,טשריפ לדנעמ ,ךארייב המלש ,ןָאזהרש :ןענעז עטסוויטקַא יד ןשיווצ

 לאומש ,(ןינָאק ןיא .ל .ק .ק ןופ השרומ רעקירעיליפ רעד) רעקוצ דוד ,רעפמולש

 רעדירב ,ןעבעל םייח ,רענָאק ןושרג ךיוא רעטעפש ןוא קינלעימכ ,יקסווָאקירטס

 .א .א םארב עשוהי ,סעדַאה דוד ,יקסווָאקירטס

 טַאגעלעד א טמוק סע ןעוו סרעדנוזַאב ,וויטקַא רעייז ןענעז םירבח יד

 ןרעטנומ סָאוו ,ןטארעפער APN ןינָאק PP עשרַאוו px עלַארטנעצ רעד ןופ

 ןעלמאז ,ןסערגנָאק יד וצ םילקש ןפיוקרַאפ ייז ,ןטייצ ערעווש יד ןיא קלֶאפ'ס

 .דוסיה ןרק ןוא .ל .ק .ק ןראפ סעיצקַא

 טגנערב ONT ,רַאזַאב א טנדרַאעגנייא .ל .ק .ק םענופ טרעוו 1936 ןיא

 .ןדנָאפ עשיטסינויצ יד IND תוסנכה עסיורג

 .ל .ק .ק לע רזבה י"ע םירבח תצובק

 רַאזַאב .ל .ק .ק םייב םירבח עפורג ַא
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 שטיװַארעזַא יבצ
 (ןג-תמר)

 ,ןויצ-ילעופ,

 ןופ ןפמַאק יד ךָאנ ןליופ ןיא תוחוכ עשטייד יד ןופ ךיז ןקיטסעפַאב ןטימ

 -טפַאשלעזעג םענופ עיצַאזילַארעביל א OND רעסיורג ַא PR IN PT טבייה ,4

 .ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןכעל

 INP INS PO“ טייצ רעד PR ןענעז ONT ,ןעגנומערטש עשיטסילַאיצָאס יד

 ןשטנעמ עיינ Pr ןזייווַאב ןינָאק PR .טריזילאגעל ךעלסיב וצ ןרעוו ,וויטאריפס

TDטעטש עסיורג יד , MWסע  PR ONבילוצ ,רעגנוה טשרעהעג טייצ רענעי  

 DAN IN“ טימ Pr“ טימ ךיוא טגנערב עילַאווכ-םיטילפ יד .טייקיטעט-המחלמ רעד

 .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטיבעג עלַא ןיא גנובעל

 רענינָאק רעד ןשיווצ טמוקַאב גנוגעוואב עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד

 ןויצ-ילעופ יד יינספיוא טייטשטנא סע ;גנַאלקּפָא ןעמערַאוו א טנגוי רעשידיי

 WIT יקסילאק ח"ח יד PD טעטימָאק ַא PT טעדנירג סע :;עיצַאזינַאגרָא

 בייהנָא PD .ַא .א קישטנָארָאה ,גילעז סוטַאעב ,ןועמש עקשטיר ,רכש שטיװָארעזַא

 טפערט'מ .ָאוועשילַאוו רעד ףיוא םולב 'ח ןופ זיוה םעניא ײטרַאּפ יד ךיז טניפעג

Drעדנַאגַאּפָארּפ רעדנַאנופ טלייט'מ ,ןטנווָא-עיסוקסיד ,ןעגנולמאזראפ ףיוא - 

 .סעמעט עשיטסילַאיצֶאס ןוא עשיטסינויצ רעביא רעכיב טנעייל'מ ןוא ןרושַארב

 : העובש ןויצדילעופ יד טגניז'מ ןוא "םייה רעטעברַא,, יד Pr טעדנירג סע

 *...[רעווש PR חרזמ ןגעק טנעה יד ןבייה רימ,

 ,עעדיא רעשיטסיװָאכָארָאב רעד וצ IN ךיז ןסילש ןזיירק ערעסערג סָאװ

 לָאז סָאוו ,לארשייץרא וצ טפַאשקנעב טימ עכעלרעגריב ייס ןוא רעטעברַא ייס

 .תודוסי עשיטסילַאיצָאס ףיוא ןעיוב ךיז

 -עג ַא ךָאנ ןוא טלקיװטנַא תובהלתה סיורג טימ ךיז טָאה גנוגעוואב יד

 טזָאלרַאפ טנגוי בור רעד סָאװ ,םעד בילוצ ,ךַאווש רעדיוו טרעוו טייצ רעסיוו

 עקידנענערב .(1918) ןליופ ןקיגנעהּפָאמוא םענופ ןייטשטנא ןתעב טָאטש יד

 טַאגעלעד א טמוק לָאמ לייט ,טייצ וצ טייצ TD ףיוא טלַאמעד ןרעקַאלפ ןליוק

 .טייקיטעט יד טייצ רעצרוק ַא ףיוא PT טבייה רעדיוו ןוא ;עלַארטנעצ רעד ןופ

 .ךירדמ ןשיטילָאּפ א ןופ טנַאה יד טלעפ סע

 -נירג א 1925 PR IND טמוק ,טעטיוויטקַא TD סייררעביא ןרעגנעל ַא ךָאנ

 .צ"עופ רעד ןופ (ןיקצעדעשפ ןופ זיוה ןיא) גנולמַאזרַאפ-סגנוד

 ןופ גנוקילייטאב רעד טימ ,טָאטשרָאפ רעצפולס רעד ףיוא ,גניטימ א ףיוא

 רענעי וצ ןיוש טריטסיזקע'ס (M9 -- ָאלָאק TD םירבח ערעדנַא ןוא ןאמגרעב 'ח
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 PR טעטימָאק רעיינ א טלייועג טרעוו (גנוגעוואבד-צ"עופ עקרַאטש א טייצ

 עקשטיר ,(ןומצע) בקעי גרעבנעטסריפ ,גילעז סוטַאעב ח"ח יד ןופ לעטשנעמַאזוצ

 .ַא .א יקסנישָאלַאשזד קחצי קישטנָארָאה ,ערַאש ,ןושמש

 לַאירעטַאמ טמוק סע .רעדילגטימ 25 ךרעב טרָא ןפיוא ךיז ןרירַאלקעד סע

 .טייקיטעט א יינספיוא ןָא שיטַאמעטסיס PT טבייה טימרעד ןוא .ק .צ ןופ

 ןעמדיוו םירבח עוויטקַא .ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא זיא טייצ עטסנעש יד

 ,לאקזחי עקשטיר ,.מ טָאק ,.ד סעדאה ח"ח יד וצ ןעמוק סע .תוחוכ ערעייז וצרעד

 .יבצ שטיװָארעזָא ,בייל קעדַאצ ,ףסוי ָאריּפאש ,םהרבא יקסניפמעק

 טעברא עכעלדנירג א טגיילרַאפ ןוא .ס .צ טימ PT טקינייאראפ ןויצ-ילעוּפ

 .גאט וצ גָאט ןופ טסקַאוו ןוא

PXח ןטימ "ריעצה רמושח, ןופ עפורג א ןינָאק ןייק טמוק 1931 רָאי ' 

 יד ןעגנולעג זדנוא זיא סע TP א ןלעטשוצפיוא טווּורפ PX ,שארב קחצי קידנופ

 ןויצד-ילעופ OT WT ,ווָאכָארֶאב ץוביק ַא רימ ןדנירג לייוורעד ןוא ןּפעלשוצּפָא ךַאז

 סָאװ ,"טייהיירפ, גנוגעווַאב-טנגוי א OW טסקַאוו סע .עינָאמעגעה יד טָאה

 ןבָאה רימ .םירבח טרעדנוה עכעלטע -- טנגוי עצנַאג יד טעמכ טשרעהַאב

 עקידנעטש ןבָאה רימ .עשרַאוו PR .ק .צ םעד טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש א

 ,רעגרעב לצרעה ,סייר א ,ןאמזיפש .ל ,סור .א :םירבח עקידנריפ ןופ ןכוזאב

 עגיל רעד ייב עיצקעס ןטסינילַאדנַאמ א

 י"א ןקידנטעברַא ןראפ

 תדבועה י"א דיל הנילודנמ ינגנמ תצובק

 ןינוקב
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 טעמכ ןוא רָאטקעטָארּפ ַא שממ זיא רעטצעל רעד) ,ןרעטשנעגרָאמ ןנחוי

 mania) א

 .מ 'ח זדנוא טכוזאב י"א ןדנטעברַא ןראפ סערגנַאק ןופ רעקקירוצ ןתעב

 טגייטש טעטיוויטקַא יד ."י"א ןדנטעברַא ןרַאפ עגיל,, יד טריזינַאגרָא ןוא טאטשיינ

 .עזָאנגָארּפ רעדעי רעבירַא

 טעטימָאק PR .םירבחד.צ .ּפ יד PD טפַאשרעריפ רעד רעטנוא זיא "עגיל, יד

 ,"ןויצ-ילעוּפ , יו ןעגנוטכיר VOX PD סרעייטשרָאפ WIRD ןענעז עגיל רעד ןופ

 ."לעוּפה , ןוא "ריעצה ,pons ,"ץולחה, ,"דבועה,, ,"טייהיירפ,

 -ָאסישיטסינויצ YON ןופ טייקיטעט יד ןרינידרָאָאק וצ זיא עבַאגפיוא יד

 ןענעדרָא טָאטש רעד PR .י"א ןדנטעברַא םעד IND ןעגנוגעוואב עשיטסילַאיצ

 געט-למילב ,עיצקַא-װָארַאזַאלרָא יד יוו ,סעיצקַא-למַאז ,ןעגנולעטשרָאפ PR רימ

 .הרשכה ןיא םילוע יד ןפלעה וצ ידכ .ַא .א

 :יװ םַארגָארּפ םעניימעגלַא ןא ןופ בור'ס ןעײטשַאב ןעגנולעטשרַאפ יד

 ."לעופה, TD ןעגנוביא-טרָאּפס ןוא גנַאזעג ,ןגָאלָאנָאמ ,רעטקַאנייא

 עסיורג ַא ןעגנערב PR טכוזאב קרַאטש Pan ןרעוו ןעגנולעטשרַאפ יד

 ןדעי .ק .צ ןופ ףליה רעד PR טקיטיינעג טשינ לָאמ ןייק ךיז TNA רימ ,הסנכה

 PR ,טכירעג שירַארעטיל ַא רעדָא טנווָא-לטסעק ַא PX רימ ןענעדרַא קיטיירפ

 יד ןעײטרַאּפ עשירענגעק ערעדנַא TD םירבח ךיוא pr ןקילייטאב'ס עכלעוו

 .םירבח יד ןשיווצ טלייטעצ םניחב טרעוו תועידי י"אפק

 PT ןענאפש ?טרָאװ ,ONT טפירש-ןכָאװ ייטרַאפ רעד ןופ ןעניישרעד ןטימ

 ןשיווצ גנוטייצ יד ןלייטעצ ןיילַא םירבח-טעטימָאק יד .ןערב טימ ןייא םירבח יד

 יוירב-סגנונעקרענָא ןעמוקַאב רימ PR עסיורג ַא זיא ץנעווקערפ יד ,ןטנענָאבַא יד

 םוצ PRY יד תעב ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טעברַאדטפיוה יד .עלַארטנעצ רעד ןופ

 .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט8

 ןבָאה ףוס םוצ .ןטיירפשרַאפ וצ םילקש 250 טמוקאב .ל .ק .ק דעו רעד

 םעד DNA עכלעוו ,עגיל יד טמוקַאב םעד ןופ .םילקש 700 זיב טײרּפשרַאפ רימ

 עניימעגלַא, יװ ןעײטרַאּפ ערעדנַא עלַא ,ןעמיטש עלַא ןופ 60% ךרעב ,5 ןמיס

 IN טלָאמעד ןופ .40% ךרעב ןעמוקַאב "יחרזמ , PR "ןטסינָאיזיווער,, ,"ןטסינויצ

 רעשידיי רעד ןיא ןזיירק עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד ןופ עינָאמעגעה יד טגייטש

 .ןינָאק TID סַאג

 יצ רעדניק ערעמערַא יד ןפלעה סָאװ ,סעינָאלָאק-רעמוז ןייא ןענעדרָא רימ

 יד .ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס TIN ורּפָא ןוא טכיזפיוא ,גנולָאהרעד עטוג ןעמוקַאב

 עכלעוו ,םירבח ערעטלע ןוא םיכירדמ יד ןופ טסַאפעגכיוא טוג ןרעוו רעדניק

 .ץרַאה ןצנאג ןטימ וצרעד ךיז ןעמדיוו

 .לארשי-ץרא ןייק -- םילוע ןוא ,הרשכהיסיצוביק יד PR םירבח ןקיש רימ
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 י"א ןקידנטעברא םעד ןופ םובלא םנופ

 ר

 עינָאלָאק-רעמוז תבוטל "ץולחה, ןופ גָאט-למילב םענופ רעמענלייטנַא
 )1932( ןינוקב pop הנחמ תבוטל "ץולחה,ל ש חרפחיםוי יפתתשמ

, oo |, 2 2 7 2 
2 00 oe 

 42 2 2 2 2 5 2 2 עג  2 0ל

 י"א ןדנטעברַא FIND עגיל רעד ןופ גנוטלַאוורַאפ יד

 )1933( ןינוקב תדבועה י"א ןעמל הגילה דעו
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 יי הייל

 ץולחה,, PP תורבח עפורג א
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 יורפ PR גרעבנטסריפ 'ח ןופ הילע רעד וצ םירבח ןויצ-ילעופ

 22.9.34 י"אל גרבנטסריפ אטרעבו בקעי תילע תעשב ןויצ-ילעופ

 דלעפיונ ןושרג DX יקסודרופ ריאמ ח"ח יד PP הילע רעד וצ םירבח צ"פ עפורג א

 דלפיונ .גו יקסנודרופ .מ תילעל צ"פ ירבח
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 יו ןטַאקיפיטרעס רעקינייוו רימ ןעמוקַאב קידנעטש ןוא ,לופ ןענעז םיצוביק יד

 .ןטאדידנאק יד ןשיווצ ןעגנובייר וצ ךיוא טמוק'ס סָאװ בילוצ ,ןטַאדידנַאק םילוע

 .הילע רעלַאגעלמוא רעד טימ םילוע ךיוא ןעייג סע

PXןט1 םעד ןרירטסנָאמעד וצ "ןויצד-ילעופ, טמיטשַאב 1933  ONDרימ  

 זיא יז סָאװ וצ עיצַארטסנָאמעד רעקידתופתושב א ןגעוו .ס .ּפ .פ וצ ךיז ןדנעוו

 -רעטעברא עשידיי ערעדנַא ןופ טפאשרענגעק רעד בילוצ רָאנ ,ןעוועג םיכסמ

 טימ רעדיילק עקידבוט"םוי ןיא .ןיילַא ןרירטסנָאמעד IS רימ ןעמיטשַאב ןעייטרַאּפ

 יד ףיוא גַאטימראפ ןצנַאג םעד ןעייר עגנַאל PR רימ ןרישרַאמ ןעמולב עטיור

 .עיצארטסנַאמעד יד רעטנַאזָאּפמיא IND טכַאמ סָאװ ,ןראוטַארט

 "ץולחה, TD םירבח ערעזדנוא PR ,ךיז ןרעמ סעצעה עשיטימעסיטנַא יד

 .טנגוי רעשילופ רעשינַאגילוכ רעד דצמ סעקַאטַא עדליוו ןופ טקעיבָא ןַא ןרעוו

 .ןלַאקָאל יד PD קירוצ ךיז ןרעק עכלעוו ,םירבח יד DINE PN ןלַאּפַאב ןרעוו'ס

 םיא ןעמענ רימ ןוא טָאק השמ רבח רעד ןכָאטשעצ סרעסעמ טימ טרעוו לָאמַא

 רענרעמש רָאטקָאד רעשידיי רעד ּוװ ,תורוש יד ןופ רעביירש םעד וצ טכַָאנייב

 -- ץושטסבלעז א ןפאש וצ קנַאדעג OW טגנערב ONT .ןדנּוװ יד ON טיינרַאפ

 AVP ןטפירשפיוא טָאקיָאב טימ טצומשַאב ןרעוו רעזייה יד ןופ טנעוו יד ."הנגה,

 יד טפאכ, :רעפטנע JON יז DNA ייצילַאפ רעד וצ ןעגנודנעוו VOR PN ,ןדיי

 ."ןפָארטשאב ייז רימ ןלעוו עקידלוש

 ,רעזייה-ןפערט עשידיי יד PR םירבח ןופ ןטעקיפ PNR ןענעדרָא רימ

 טשינ םענייק ןבָאה רימ םגה IW PX טנַאסערעטניא .סנקעטש טימ טנּפָאװַאב

 ONT ..ןעוועג טשינ ןטפירשפיוא PP טכַאנ רעבלעז רעד ןיא ןענעז ,טּפַאכעג

 .ייצילָאּפ רעד ןופ לָאר רעד ןגעוו ליפ טגָאז

  PXרָאי  PP PND 1935--1934םירבח עקידנריפנָא יד ןופ ליפ לארשי-ץרא :

 -ײטרַאּפ יד .ערעדנַא ןוא יקסנָאדרָאפ ,עקשטיר ,גרעבנעטסריפ ,שטיוװָארעזָא

 טייג טעברַא  IN WAX-טָאטש ןיא סוטַאעב 'ח םעד ןקיש "ןויצ-רילעופ, ,רעטייוו

  LONרעייטשרַאפ ךיוא יוו  PR.הליהקהידעו

 רעייז םירבח ערעזדנוא ןענעז עיצקַא-קיטישפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -ילעופ, יד ןענעז ,הטיחש ןגעק ץעזעג ONT סיורַא טייג סע ןעוו ןוא .וויטקַא

 .עיצקַא-ןגעק רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא-טּפױה יד םירבח-"ןויצ

 SND“ עיצַאוטיס יד ,למיה ןשידיי ןפיוא ךיז ןעיצראפ סנקלָאװ עצרַאווש

 ?TT ראפ ןטייקכעלגעמ-ץנעטסיזקע יד רעגרע ןרעוו לָאמ ַא ONT ,ךיז טרעגרע
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 יריאמ"ץישפיל רתפא
 (קפא ץובק)

 "ריעצה ץולחה,

 קחרמ הרייעה ןמ תקחורמה ,הלש תבכרה תנחת היה ןינוק לש הרעש

 םאו .העונצו mop הלש תבכרה"תנחת ןכ ,המצע הרייעכ .םירטמוליק המכ לש

 ותוכזב קר הז היה ,ןזופל והשרוומ הרהדש ,הריהמה סרּפסּכָאה תבכר הבכעתה

 תוביתנה תיבו .ןילופ תנידמב הרובחתה רשל היהו הלודגל הלעש ריעה ןב לש

 וכיח וחתפל .ץיקה תומיב םיבחרנ הטיח תודש ףקומו ךומנ ץע ףירצ -- ומצע

 תבכר ףולחב ,דבלב תחא הרכריכו הליגר םיעסונ תבכר אובב ,תורכריכ שולש

 .ןינוקל הנחתהמ םיעסונה ועיגה םיסוסל תומותרה ,ולא תורכריכב .סרפסכאה

 בחרה רהנה הצח ,הרייעהמ דחא רטמוליק קחרמכ ,תאזה ךרדה תא

 .םירשג ינש ורביח רהנה לש ויתודג יתש תא .ןינוק לש התוואג וילעש ,הטראוו

 דחפ לש בל תוקיפד תייוולב קרו היה עוער ןשיה רשגה .שדח דחאו ןשי דחא

 .חוטבו קצומ ,היה קזח שדחה רשגה ךא .רובעל היה רשפא

 לש הפונ וב רבועה ןיעל הלגתנ עוערהו ןשיה רשגה ינפ לעמ קר לבא

 ...היתותקבו היתב לע הרייעה

 רעונה ינב לש בלה תמושת תא זכרמ רהנה היה הנשה תופוקת לכב

 דימת ךא -- ועבירו וחרוא תא הנשמ אוה היה הנשב הפוקת לכ .ןינוק יריעצו

 PON ךשומו דדוצמ ,םסוק היה

 "ףיעצה ץולחה, לש הנטיק
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 תקצומו הבע הרק תבכיש הסוכמ ,האופק הטראווה התיה ףרוחה תנועב

 הוודחל ,םיעושעשל ,הקלחהל ,השילגל םיידי בחרו לודג חטשימ הלוכ לכו

 .תובבושלו

 ,םילבוט לש בר ןומה קקוש ,םיננוצה וימימ ילגב םרוזה רהנה היה ץיקב

 .םינוש טייש ילכו תויגוד ,תוריסב םיטשו םיצחור ,םיחוש

 חרואב וזקנבו רהנה חרק עקוב היה םיגלשה תרשפהו ביבאה אוב םע

 ףרוגו ויתודג לע הלוע -- םירידא םרזב רהנה ץרופ היה םיגלשה ימ תא יעבט

 קדקיד אל זא יכ ,ליגרה ןמ לודג ופעזש שיו .תשעוגה וכרדב אצמש המ לכ

 ריאשמו ול ךומסב ודמעש םיינע לש םהיתותקיב סרוהו םג ףיצמ היהו וישעמב

 .גג-תרוק אלל םהיתוחפשמ

 תבבלמה ותמירזל רזוח היה הרהמו היה רצק רהנה לש הז ופעז ךא

 רעונה ינב תא םיליבשהו םיכרדה לכב ותפשל וכשמש וימסק לאו תננערמהו

 .היסונגו דעומ ימיבכ לוח ימיב

 תא תובורק םיתעל דקופ היה ented ובש ,תונבל ינלופה רפסהיתיב םג

 .עבטה קיחב יוליב םשל וא הייחמצה תרכה םשל םילויטב רהנה תודג
+ 

 .1930 תנש

 תונב הרשע הנומש ונייה 'ח התיכבש תודימלתה שמחו םישימח ןיב

 לעבו יבבל שיא רפסה-תיב להנמ .ההובג התיה ונלש םידומילה תמר .תוידוהי

 תבחרהל גאוד ,תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה יגוחל בורק ,תומדקתמ תועד

 תועשב ןגראמ אוה ,התיכה תרגסמב םידומילל ףסונ .יותודימלת לש םיקפואה

 הלהקמ תמייק ןכ .הירוטסיהלו עבטל ,תופשלו תורפסל םיגוח םיירהצה רחאלש

 תיב ייחו .הרישע היירפסו םינותעו ןודעומ ודמע ונתושרל .הקימתירל גוחו

 .ליגרכ םהל םימרוז רפסה

 םיפוצה תעונתל תופרטצמ ונתתיכ תודימלת יכ ,ונל עדונ דחא םויב הנהו

 עתפל .םלהב ונתוא התכיה תאז הדבוע .תוידוהי תונבכ ונינפב הרוגסה םינלופה

 םיפוצה TAPS תותלד .רפסה"תיבב ונחנא םירז יכ השגרהה ונתוא העזעיז

 תא תוארל החוורל וניניע תא וחקפ ,ונא לארשי תונבש םושמ ונינפב תורוגסה

 וניניב טלובה ץיחה חתמנ ונתייווהב .תוחנהו הלפומה ,ןוכנה ונדמעמב ונמצע

 .ותנידמו וצראב ןובירה ינלופה םעל תונב ןהש ,םידומילה לספסל וניתורבח ןיבל

 .אפרינ אלו םיריעצה וניתובלב ךתחו ךלהו זחתשה הז ץיח

 המוד תוחתפתה .םינבל רפסה-תיבב םג רבדה ותוא הרק ןמז ותואב

 .ינשה רפסה-תיבב ודמלש םיידוהיה םירענה לצא םג השחרתה

 ונרמגו םיינלופה רפסה יתבב םיידוהי םידימלתו תודימלת ,ונפסאתה זאו

 .תידוהי רעונ-תעונת לש תרגסמ ונל שפחל רמוא
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 תוגלפמ הב ולעפ .שפנ םיפלא 2 תב תידוהי הייסולכוא זא התיה ןינוקב

 .ןיידע תמייק התיה אל רעונ-תעונת ךא ,םיינויצ-יטנאו םיינויצ םינוגריאו

 .רחבנ הבש העונתה לעו רעונכ ונכרד לע תוכורא ונחכוותה

 הכלהו השבגתה ,ונב הררועתהש ,תינלופה ונתביבסל תורזה תשוחת

 חרואב הכיפהמו ידוסי םיכרע יוניש תבייחמה הרכהה לא ונתוא הפחדש איהו

 ונתדלומ יכ ,העדותה המוקמ תא ונב השבכ תיבקעו תססות םירוענ חורב .ונייח

 .ןוכיתה םיה לש יחרזמה ופוח לעש ,הקוחר ץרא התוא אלא ,ןילופ הנניא
+ 

 Pop תא םיכזועה םיצולח םיריעצ לע ונעדי העומשה יפמו םינותעמ

 "ץולחה , ירבחל תונפל וניניעב הארנ וילאמ ןבומו יעבטכ ,לארשייץראל םילועו

 .הרייעב תיצולח רעונ תעונת לש ףינס ןגראלו םיקהל ונדיב ועייסיש ןינוקבש

 ונטלחה ,"ריעצה ץולחה, המצעל תארוקה תיצרא העונת תמייקש תעדל ילבמ

 .הזה םשב ונמצעל אורקל

 יזכרממ םיקחורמ תינלופה תוברתה יכרב לע םיכנוחמ תורענו םירענ

 ? תיצולחה הרכהה לאו ינויצה ןויערה לא ונתוא ףחדש חוכה היה המ -- העונתה

 םיכרעה יוניש .ונל ומסק ץולחה לש םיינכפהמה םיכרעה יכ תאז ןיא

 תישיא המשגהל העיבתהו תורשפב הריכמ הנניאש תיבקעה ךרדה ,ינוציקה

 לא תוגרועה וניתושפנ תא ודצ הלא -- לודגה ילאיצוסהו ימואלה ןוזחה לש

 םוקמב תירכע :ןהינפב ונדמעוהש תושקה תועיבתה .ונייח חרואב םייוניש

 היילעה תבוחו תימדקא הריירק לעו םידומילה swan לע רותיוו ,תינלופ

 .גייס אלל תוליעפל ונתוא דכלש ,חתומו ביהלמ רגתאל ונל ויה -- המשגההו

 רדח, ונל שמיש ןודעומכ .וננגראתה רשאכ ונייה תורענו םירענ םישימח

 .וניתולועפל ונרכש ותוא ,תסנכה ma די לע םדקתמ "ןקותמ

 המוקבש ךומנהו םידיה בחר רדחה תא יניע ינפל האור ינא תעכ דוע

 ,קחצי יקסניפל :זאמ םירבח הברה Ty יל םירוכזו תסנכה ma תברקב 'א

 טרגניו ,ןמלז ךרייב ,בקעי קינלימח ,הנימ טוק ,הטוג יקסניפמק ,הינוס 'ץיבוזורמ

 ךילרא ,הכלמ הקסניפיל ,הקרוד םולב ,םהרבא הקדר ,הימחנ ,רניוו ,קיזייא

 .םיבר דועו

 ונרחבש םייחה ךרד לע הבסנ רשאו ונלהינש החישה תא ינא תרכוז

 ץוביקב םש םייחה םהמ הלא לעו הצרא ולעש םהיחא לע ורפיס םירבח .הב

 הרשכה ץוביקב םיאצמנה םיחא לע ורפיס םירחא .וב םיווש םלוכו םידבוע םלוכש

 .תולעל םיננוכתמו
 : הבוסולקב הרשכהה ץוביק לש ןונמיהה ילילצ תופוכת םילוע ינורכזב

 טשינרָאג ָאד ןבָאה רימ

Tnםענייק ָאד ןבָאה ... 
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 ושקתה וניניבמ םיבר ..הבהל םיריעצה וניתובלב קילדהו ונל םסק רישה

pan?הכשמגש הרידא הרישב .תינלופל ומגרות ןהו שידייב רישה תולימ תא  

 ונל ונרחבש דעוול .העונתה oy תירבה תא זא .ונתרכ הלילב תרחואמ העש דע

 ובדנתה תינויער הלועפל .ימוקמה "ץולחה,מ רתוי םירגובמ םירבח ועייסו ורזע

 האושה ירחא הצרא העיגה) ל"ז םהרבא יקסניפמק (ץראב תעכ) הק'ציר לאקזחי

 ךרד הצרא עיגה) לאומש יקסניבולג -- טרופסל ,(ץראב תעכ) 'ץיבורזוא יבצו

 .("ץולחה, תרשכה

 "ץולחה, ךרד הלע) קחצי יקסניפל תא ללכ אוהו ףינסה דעו רחבנ

 רתסאו (הקירמא) םולב (הפסנ) ןמסל (האושה ימיב הפסינ) טרגניו (ץראב תעכ)

 תא רשפאה לככ ביחרהל זע ןוצר ונב רעב .(קפא ץובק) ץישּפיל

 ינב םישימחו םייתאמ ונינמ רצק ןמז ךותו המישמב ונחלצה םנמאו וניתורוש

 וכייתשה רתויב הריעצה הבכשל .תובכש שולשל םיקלוחמ ויה ףינסה ירבח .רעונ

 תינוניבה הבכשה .רודלּפמורט ףסוי לש ומש תא האשנ איהו 10--12 ליגמ םידלי

 הארקנ תרגובה הבכשה .12--14 ליג ינב הפיקחו רנרב .ח .י לש ומש לע הארקנ

 תוצלוח ושבל ףינסה ירבח לכ .17 דע 14 ינבמ םינגרואמ ויה הבו "תורחב,

 תע-יבתכו םינותעל ונגאדו ןודעומה תא ונקזחה םירבחה יסמב .רופא -- דיחא עבצב

 .האירקל וב ואצמייש

 ונמייק וז החטבהו םירועש תנכהב םהינבל הרזע ונחטבה םירוהל

 ,תינלופה הפשב וניתלועפ תא ונלהינ הליחת .תוצובק לש תרגסמב תונמאנב

 .וניתולועפ תפשכ שידייל ונרבע טאל טאלו ונתוא םלוה הז רבד ןיא יכ ונעדי ךא

 הייצח הלהנתהו יח-לת תוערואמ רכזל תשדקומ התיה הנושארה ונתביסמ

 םילשהל ידכ ,םידומילב ונעקש ןוצרהו הדיקשה אולמב .שידייב הייצחו תינלופב

 תעידי ,תידוהי הירוטסיהו תירבע ונדמל .ינלופה רפסהיתיבב ונרסחהש תא

 .שידיי תורפסו לארשייץרא

 ויה הלא now יברע pion ונכרעש תבש"תוליל לש םבור ויה םיחלצומ
 םידמועה םינינעב תובושתו תולאשל םיירוביצו םייתורפס םיטפשמל םישדקומ
 .םיילאוטקא םוי"םוי ינינעבו םלוע לש ומורב

 תובכישה לע הנירקהו תועידי השכר ,המלתשה ,הדמל םירגובה תבכיש
 טשוקש האנו רתוי לודג ןודעומל רובעל ונתורשפאב היה םימיל .תוריעצה
 .תססות םירוענ תוליעפו תומימח עפשו ונידי לע

 תידוהיה הזוחאב ונמקהש הנחמב רמועב ג"לב וננגפה וניגשיה תא
 ,תורודמ ונקלדה ,ברע תעל ,הנחמה תליענל .ןינוקל ךומסה יקנילג רפכבש

 -תבר םידיפל תכולהתב .הרייעה ישנאמ םיברו םירבחה ירוה תא ןביבס וזכירש

 .הרייעל םירשואמ ונרזח םשור
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 1933 "ריעצה ץולחה, לש Ppp תונחמ

 ,"לארשיל תמיקה ןרקה, תלועפל ונשדקה בר ץרמו תדחוימ בל תמושת

 ןרקה לש הלוחכה הספוקה תא רידחהל ונחלצה הבר תוריסמבו םירוענ טהלב

 תוגוז םיאצוי ונייה ושדוחב שדוח ידמו .הרייעב םידוהיה יתב תיברמל תמייקה

 דוע זא .תואספוקה ןמ תומורתה תא ףוסאל ,ונלש העונתה תשובלתב ,תוגוז

 הלמיסש המ ןיבל םמע ןיב ילרוגה רשקה תא ןינוק ידוהימ םיטעמ אל ושח םרט

 לש תטהולה םתנומאב ופרגנ םהמ םיבר .תמייקה-ןרקה תספוק הרתחש ןאלו

 םילקתינ םג ונייהש הרק ךא .הפי ןיעב ומרתו םיריעצה םימירתמו םינקסעה

 .םילותיה ירבדו געל לש סחיבו בוריסב

 שדוק תדובע לארשיל תמייקה ןרקה ןעמל וניתולועפב וניאר ונא ךא

 דימת ונשפת -- ונלעפל רכש היה םנמואו .הנממ ונועיתרה אל םיישק םושו

 הרייעב תוינויצה תועונתהו םינוגריאה לכ ןיב הז חטשב ןושארה םוקמה תא

 .תונושו תובר תויונמדזהב ונקלחב ולפנש ,םיחבשה לע דואמ םיאג ונייהו

 םתרזעבו ונמצע תוחוכב הלהנתה תגשגשמהו תפעוסמה ונתלועפ לכ

 זכרמ ay רשק לכ אלל ךא ,םירחאו ימוקמה ""ץולחה , יליעפ לש תרכינה

 ,הל הצוחמ אלו הרייעב אל ,םרוג םושש איה ההומת הדבוע .השראווב העונתה

 יתויהב קרו .הריבב הזכרמ םעו הלוכ העונתה םע ונתוא רושקל חרט אל

 לא יתעגה ,םידומילהמ ףרוחה תשפוח ןמזב ,םש הרגש יתוחא לצא השראווב

 םיקודה םירשקב ונפינס דמע זאמ .ונמויק תרושב תא ול יתאבהו העונתה זכרמ

 .זכרמה תכרדה י"ע ונרזענו תיצראה העונתה םע
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 :התשע זא דעש רבד ,םידליל pp תונחמ םייקלו ןגראל ונטלחה םימיל

 ילעופ, תגלפממו "ץולחה,, qa םירגובמ םירבח לש םתרזעב ."דנוב,ה תגלפמ קר

 "ץולחה, זכרמ .ונלוכיו תושקהו תוברה תונכהל ץרמב ונמתרנ .ס .צ "ןויצ

 רידחהל החילצהש הכירדמ ,הדליו דלי םינומש זכיר רשא ,ץיקה הנחמל רגיש

 .המישרמ םויס-תביסמ הכרענ חלצומה הנחמה םויסב .תיצולחו תינויצ חור וב

 .הרייעב וננרק תא התלעהש

 םינוירנימסל ואצי םירבחו וכלהו וקדהתה תיצראה העונתה םע םירשקה

 .'דכו תושיגפ ,םייצרא

 תיצולחה העונתל תינומה תובחרתהו גושגיש תנש התיה ,1933 תנש

 םיצולח לש םיפלַא רשאכ ,תיצולח הרשכה לש עסמה תנש תאז התיה .ןילופב

 שוביכל ןילופ לש היתורייעו הירע לע וטשפ תויצולחה רעונה תועונת ירגובו

 האצמ וז ףקיה תבחר העונת .לארשי-ץראל היילעה תארקל הרשכהלו הדובע

 לארשי-ץרא תעונת תחפשמ קיחב ותחירפ אולמב ןינוקב "ריעצה ץולחה, תא

 העונתל התיהו "דבועה, .ס .צ ןויצ ילעופ ,"ץולחה, תא םג הפיקהש תדבועה

 ,תיתרבסהו תינוגריא תוליעפ תכורב תססותו הרע הפוקת וז התיה .הבחר תינומה

 תכרעמב .ןורשיכ ילעב םימאונו םיצרמ תרזעבו םיימוקמ תוחוכב הפיקמ

 .ונמוקמ םג דקפנ אל ץיק ותוא ומייקתהש ינויצה סרגנוקל תוריחבה

 ואב דחא עובשבו .ןינוק לע םג חספ אל הרשכהה יצוביק לש שוביכה עסמ

 לש תחאו "ריעצה רמושה, לש תחא ,תושבוכ הרשכה תוגולפ יתש הרייעל זא

 יצולחה רעונה רמועב ג"ל טנגוי עשיצולח יד
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 ודוסימ "ץולחה, לש הרשכההיתגולפ םוקמב הראשנ רבד לש ופוסב ."ץולחה,

 'זדולב היה וסיסבש "בוכורוב, ץוביק לש

 'תורחב, תבכיש לע תורישי הנירקה ןינוקב הרשכההיץוביק לש ותואיצמ

 .הרשכהלו המשגהל עונל םה ףא ולחה הירבחו "ריעצה ץולחה,בש תרגובה

 רשאכ .'ץיבונאראבבש הרשכהה ץוביקב YX םג רבכ יתייה 1924-ב

 ןגראל יתחלצהו יתיסינ םעפ בוש הילעל ןנוכתהל ידכ ,ןינוקל 1938-ב יתרזח

 ."ריעצה ץולחה, תורושל זאד 'ח התיכ ירגוב תא

 ונדרפנ .העונתה ירגובמ םיבר יכרדל ינּויל הצרא 1939-ב יתילעשכ

 רשא תא בלה אבינ אלו .הארתנ בורקב יכו איה תינמז ךא הדירפה יכ הווקתב

 .וז הנש לש ויתסה תישארב הרק

 הלע .הלוכ ןילופ תודהי לש םויאה הלרוג תא הקליח ןינוק ידוהי תליהק

 ."ריעצה ץולחה, לש םימולעה תוודח לע םכותבו הפטו היריעצ ,הינקז לע תרוכה

 םיטעמ .הב תורעתהלו תדלומה יפוחל עיגהל וקיפסה םירבחהמ םיטעמ קר

 .תורחא לבת תוצראב וצופנ

 תודגנתהל םקלח ומרת רשא ,םימיאה oD םהילע הרבעש ,הלא pan שיו

 ןיב תרשקמכ הלעפש ,סוטאב הקנרפ העונתה תכינח .הטלב םהיניב .םיררוצל

 .הדמשהה תונחמב ופסינ לודגה םבור ךא .םהב םיממוקתמל קשנ תקפסמו תואטיגה

 .םימלוע ימלועל שדוקמו ךורב םרכז יהי
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 יקצסנ באז
 (ןג-תמר)

 בוכורוב .ב ש"ע ןינוקב הרשכהה ץוביק

 תושירד ףצומ "ץולחה , זכרמ .םיאלמ ןילופב הרשכהה יצובק ,1933 יהלש

 .הלוכ ץראה יבחרב םיפינסה דצמ ,הרשכה תומוקמל תוכלוהו תורבוג

 ,הילעל םירשכתמה םיצולח לש תובר תואמ 'זדולב בוכורוב ש"ע ץוביקב

 ץוביקה ידיב "תושובכ, רבכ 'דכו בוטכלב ,'זריגז ,רדנסכלַא הבורקה הביבסה

 תוביבסב "ץולחה , יפינס .םיפסונ הרשכה תומוקמ שובכל ןמזה אופיא wan ,םאה

 ץוביק Ty pre לע םימלכנו םישוב "םישבוכה, םהילא ועיגה םרטש 'זדול

 -תוריכזמ ירבח ינפב םיעיפומ םעפל םעפמ 249 םהל הלע המל ,םריעב הרשכה

 ואוב, םישרוד ףאו םיננחתמו םישקבמה ,הביבסהמ םיפינסה יגיצנ ,'זדולב שוגה

 ."ונריע תא שובכל

 םידיבעמהש רחאל ,תודבוע םידיב רסוח ףאו האלמ הקוסעת המצע 'זדולב

 השירד שי ,םירחא םידבועמ תוחפ םיצורחו םיזירז ץוביקה wax ןיאש ,וחכונ

 םיירטינסה םיאנתהו רוידב תופיפצהש ,אקע אד ,קפסל קר רשפאש לככ םידבועל

 .םיפסונ םישוביכל םחלשלו הדובעהמ םישנא איצוהל השק תאז לכב ךא ,םימויא

IXירה ,ונא אל םאש ומייא ןינוקב "ץולחה,, יגיצנו הרק  tindשי םהל  

 אל המ ,םריעל םג םתוא ואיבי םהו שילקב "ריעצה רמושה, לש הרשכה ץוביק

 המ תוארלו ץראה תא לגרל 3 לש תחלשמ אופיא ונחלשנ ? תוגלפמ תאנק השוע

 הדובעה עצמאב יתארקנ ,ץוביקה רצחב ןובסל ח"יבב הדובעב זא ינא ,הב שי

 .ןינוקל תאצלו שבלתהל ,ץחרתהל :יתיווצ ,תוריכזמל

 חול יפל ,צ"החא 4 העשב גולשו רק ףרוח םויב mam םירבח 2 ונאצי

 ,גלש האלמ התיה ךרדה ךא ,תועש 2--4 דועב עיגהל םיכירצ ונייה םינמזה

 וכיח ןינוקב ףינסה יגיצנ ,עוסנל היה רשפא יאו םעפל םעפמ רצענ סובוטואה

 ,םהיתבל וכלה אובל ונששובשמ ךא -- שוגה תוריכזמ תעדוה יפל -- ונאובל

 התיה אל תבותכ םוש ףא ,שיא ונאצמ אל הלילב תרחואמ העשב ונעגה רשאכ

 "ץולחה, ףינס תבותכל ונלאש ,בוחרב ונשגפ םיטעמ םישנא ,תונפל ימל ונידיב

 איהש לכ הרוצב וניסנ ,רגוסמו רוגס היה ךא ,ונל הארהש ימ אצמנ תאז לכב

 תוהז תדועת ףא ינאו קוחה רמוש עיפוה השעמ ידכ ךות ,ונחלצהו ןולח חותפל

 םשרהל בייח רפסמ םימיל ול תרחא ריעל אבה לכ ,םהה םימיב ,יתושרב ןיא

 וגיצה (יתחכש המש) קוטסילאיבמ הרבחו לאלצב ,רצחב יתאבחתה ינא ,הרטשמב

 הכיח אל רבכ שיא רחואמ ועיגהו ליאוה ףינסה יחרוא םהש וריבסהו םהיתודועת

 תבותכ םהל ונתנ ףא םתנעט ולבק םירטושה ,ףינסל וסנכנ הרירב ןיאב ,םהל
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 םג ונאצמ ,תואופקה וניתומצע םמחל רונת ונקלדה .וקלתסהו ףינסה ריכזמ

 ךשמב האירקב עקש -- אלש ימו ויפעפעל המונת ןתנ לוכיש ימ ,האירקל רמוח

 .הלילה

 ונימזה םג ,לכוא ונל ואיבה ,םידחא םירבחו ףינסה ריכזמ עיגה ,רקובב

 תילכתב ונלחתה (הנושארה תבשב קר ונישע תאז) ונבריס ךא םהיתבל ונתוא

 ,תומוקמ 10--157-כ הלחתהכ ואצמייה ,הדובע תומוקמ רבדב המ ,ונאב המשלש

 3--4 ואצמנ םנמָא ,ךכ לכ טושפ הז ןיאש רבתסמ ,ריעה ינפ לע דודנל ונלחתה

 ,הרשכה תגולפ םייקל יד אל הז לבא וניצרש יפכ השק הדובעב אקוד תומוקמ

 .ונקיסעהל ומיכסי םירחא םיבר םג ,ליחתנ רשאכש וחיטבה וניספורטופא

 ,תמאתה םנמא 'זדולב שוגה תוריכזמ ינפב ועימשה ףינסה ישנאש םויאה

 העלגתנ any .ןינוק תא "שובכל, ואב שילאקב םתרשכהמ צ"הושה ישנא םג

 ייא ףינסה לש תירסומה ותכימת ילבש רורב ,הכימתה תתל ימל ףינסב תקולחמ

 תפיסא ינפב עיפונ ןינוקב ונתויהל ןושארה תבש לילבש ,םכסוה .םייקתהל רשפא

 ילע לטוה ונדצמ ,טופשי ףינסהו םהלשב םהו ונלש המרגורפה םע ונא ,ףינסה

 ךא (ונמצעל קר םיעמוש ונא ליגרכ) "דגנתמה, רמא המ רכוז ינניא ,עיפוהל

 םשב םחצנל ונל היה לקש ןבומכ ,םוקמב םיראשנה ונאש טלחוה רבד לש ופוסב

 "ריעצה רמושה , תואידיא םג ןכלו םירדגומ ויה אל םבור ףינסה ירבח ."תויללכה,

 .םבל תא וכשמ אל

 לבק דחא לכ ,ףינסה ירבח ונתוא ונסכיא םוקמב ונתויהל הנושארה תבשב

 ,לעופ (העוט ינניא םא) הק'ציר ןושמש לצא חראתהל לפנ ילרוגב ,תבשל חרוא

 ותשא ףא ,יתוא ולביק תויבבלו הבהא ,םוח הזיאב ,ס"צ ןויצ-ילעופ רבח ,הפוא

 םושמ יוארכ התא רבדיהל יתלוכי אלש ,תירירבש וג-תקד ANI השא תיב-תרקע

 ונחחוש תיבה לעב oy .ינא יתרביד אל תינלופו (תינמרג) "תגעלנ,, שידיא הרבידש

 יתחכונ ,תוגלפמ ינינעבו םלועה תוכלהב יקב היה ,היה יממע שיא יכ םא ,הברה

 םידוהיה הרייעה ישנא לכל חבשל היואר הנוכת םנמא התיה תויבבלהש ןכמ רחאל

 .רשקב ונאב םתאש

 לאלצב ,תורבקה תיב דיל תובצמ תותסב דבוע ינא ,לוחה ימי וליחתה הנה

 עוצקמש הרוחבל עיצהל םילוכי המ יכ ,תיב קשמב ,הרוחבה ,תורפתב ,רפת היהש

 םיפסונ םישנא שקבלמ םיענמנ ונא ךא הדובע תומוקמ דוע ונל םיעצומ ? הל ןיא

 בוחרב הריד ונל אצמנש דע ףינסה םלואב םירג ונא םייתניב ,הדיצ רסוח ללגב

 םיאנכטה ךא ,וב היה אל למשח ,רצח ךרד הסינכו לודג רודזורפו דחא רדח ,יאמל 3

 .למשחה תרבח תעידי ילב תשרהמ רשי למשח "לבקל, ,טנטפ ןיקתהל וגאד ףינסהמ

 הגילה םעטמ ץוביקה ןעמל דעו םימיקמ ,םיפסונ םישנא עיגהל םיליחתמ

 יקסניצשל לצא םיסינכמו םיעובק הדובע תומוקמ ופסונ ,תדבועה י"א ןעמל

 ןכו הקנילג .יקסילק תיפאמב ,ש"ייל קוקיזה תיבב ,חמקה תנחטב ,לזרבב ,תלכמב
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 תיב תודובעב ץוביקה ירבח ןטעברַא ענעדישרַאפ ייב םירבח ץוביק

 תליקש ,םירכיאה תולגעמ םיקשה תדרוהב ,האובתה ירחוס לצא תוינמז תודובע

 לע םתסמעהו םיקשב םייולימ ןכו םימסאה ךותב ,תומירעה לע הרוזיפו האובתה

 אלא ,םישנא חולשמב שוגה ןחלוש לע םיכומס ונא ןיא בוש ,חולשמל תולגעה

 ןיבל וניניב ךוסכסה ,בגא ,השרוב ץולחה זכרמבש הרשכהה תקלחמ ךרד רשי

 זכרמב םג הלעוה אלא ,דבלב ףינסה תטלחהב םייתסנ אל אוה ףא ,צ"הושה

 רשפא"יאו םוקמב ww won השעמלו -- םידדצה תונעט תעימש רחאל ץולחה

 .ונל py םוקמהש וטילחה -- ונזיזחל וישכע

 אלל טעמכ ץוביקל -- םידוהיה םוקמה יבשות לש הבורמ תונעיה ןייצל שי

 תונויצל הקיז םהל התיה אלש הלאכ ףא ,תידוהיה היסולכואה תובכש לכמ ,גייס

 ,הלילבו םויב ,ונידי לע ויה דימת ,ונתרזעל ואב דימת רשא ףינסה ירבח דחוימבו

 הרקמ םג היה ךא ,םתרזעל רתוי ונקקזנ אלו ונמצע תושרב ונדמע רשאכ םג

 הירואית ונל חתיפ הלה ,םילעופ הברה קיסעהש םדא לצא הדיבע שקבל ונאובב

 ולצא םיקסעומה םירצונה םילעופה די לע ,ץוחהמ דועו םידוהי םילעופ תקסעהש

 םירצונ םילעופ םע דחי םידבוע ונאש תוחכוה םוש וליעוה אל ,תוימשיטנאל םורגי

 הרצ הרידה -- תפסונ תוחתפתה האב .החוצ ןיאו ץרפ ןיאו תומוקמ תואמב

 ?רסומה הפיאו דחיב םינשי תורוחבו םירוחב :םיננרמ ריעב ,ונלכ תא ליכהמ

 ,דוחל תורוחבו דוחל םירוחבל -- תודרפנ תוריד יתשב ,הקסלוק בוחרל םירקוע

 םוקמה ירבח י"ע תולהנתמ תוברת תולועפ םג ,ודבעל םיליחתמו םוקמב שי ןג םג
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 י"א ןייק PT הלוע ןרַאפ שטיווַארעזא עילימַאפ רעד ןופ םירבח ץוביק יד ןופ סגנונגעזעג

 4.1934 הצרא םתיילע ינפל ,ץיבורזוא יבצו הנוימ םידרפנ ץוביקה ירבח
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 םינויד ,ורדסכל הנתמ םיעדוי םניאש הלאל תירבע דומיל ,ץוחהמ םירוקב י"ע םגו

 תולועפ םג ,םירדענ םניא on ףא םיילאוטקא םייטילופ םיאשונ לע םיחוכיוו

 היתוסנכהש תפתושמ ןורטאית תגצהל דע ,םוקמב "ץולחה,, ףינסלו ונל תופתושמ

 .ץוביקה לש ףסונ חותיפל שדוק

 םאה ,רויעה יעמב חותינל הקוקזו התלח הרבח ,םינפב תויעב ונל ורסח אל

 ילב ףא ,םוקמב חתנל :םיטילחמ ,םיחוכיו ,תונוש תועד שי !התיבה החלשל

 ,(טנרפ ר"דו הקלוב ר"דמ ןכו ףינסה ירבחמ הרזעה לכ םילבקמ) םירוהל עידוהל

 עונלוקב תרקבמ ףינסה ירבח םע תעעורתמ ץוביקה ייח תא הייח הניאש הרבח

 רחא םוקמב ילוא ,טילחהל השק ךא ,התוא איצוהל תועד שי ?הניד המ ,םתא

 הבזע וא ,התוא ואיצוה ,בגא) 'זדולל התוא ריבעהל םיטילחמ + הכנחל וחילצי

 םוש ונלבק אלו וניצר אל עודיכ (האיצוהל םידמועש השיגרהשמ ,ןכמ רחאל

 ,הירוהמ ץוביקה תרבחל םידגב תליבח העיגמ הנה ,םיבורקמ אלו םירזמ אל תונתמ

 ,ףורשל ,קורזל oar תא pond תננחתמ הרבחה ,הפיסאל םיאיבמ ?תושעל המ

 אלל רבה ,המ יהיו ריזחהל וטילחה ,הירוה תא רעצל אל ידכב ,ריזחהל אל קר

 -- ולש קרמה ,ומדב העובט חופק תשגרהו ,םימותי תיבמ ונילא אב ,םירוה

 ,רתויב השקה -- ולש עצמה ,רתויב טפורמה -- ולש שובלמה ,רתויב לפתה

 ואיצוהלו וענכשל לובג אלל תונלבס השורדו ,רתויב תכרפמה -- ולש הדובעה

 בלב ץוביקלו םירבחל רוסמ הדובעב ץורח ,בוטו יממע רבח .חופיקה תשגרהמ

 ,הבהא ול הבישמ הנניא איה ,הירחא רזחמ .ץוביקה תרבחב בהאתה ,שפנו

 וענכשל דואמ השק !ץוביק אל וא ץוביק ,הז תא ןיבהל לוכי וניא אוה הז ךיא

 ןעמל הגילה לש הבישיל םעפ ונמזוה רשאכ .תיביטקלוק הניא הבהאה ,הל חיניש

 םהלש קריה ןגב ץוביקה ירבח ןטרָאג עזימעג םענעגייא ןיא
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 ונמש אצי ,ונל שגוהש התה תא וניתש אלו םירבחה דחא תיבב ,תדבועה י"א

 םירבדב םג ונמצעל רזכאתהל םיבייח ונאש ונעדי ךא ,ףינסה ירבח יניעב הצמשל

 אלש עונלוקב םירוקיב לע רוסיא ,הליבחה תרזחה ,התה תייתשדיא ןוגכ םיטועפ

 .ונומיקהש לעפמה לכ לע ונלוכ ףרגינו םירכסה וצרפי תרחא יכ ,'דכו ץוביקה ךרד

 םיחילש ועיגה ,םנמאו .הילעל םירושיא לע הרושבה ונתעיגה 1934 ינויב

 .םכותב ינאו םירבח רפסמ הילעל ורשוא תוליל וכראש תוחישבו שוגה תוריכזממ

 דוע ץוביקה לדג ,ךכ רחא יל רפוסש יפכ ,הצרא יתילע םישדח השולש רובעכ

 תלשממ לש תוריזגה בקע התחפו הכלה ץראל הילעה ךא .תואלקח םג וחתיפו רתוי

 םאובב יתשגפנ םתאו ,דחי ונייהש הלאמ ,םידחאל טרפ 1936 תוערואמו טדנמה

 ןילופ תודהי לע האבש האושב ,םינוילימה םע דחי ופסנ םירחאה ירה ,הצרא

 םירבחכ םמדב ,םה ףא ובתכש קרפלו םהל רכז ,הלא ירבד ושמשי ,הכותב ןינוקו

 .ןינוקב הרשכההו ץולחה תעונתל

 רַאזַאב ל"קק םייב םירבח ןויצ ילעופ
 ל"קק קושב ןויצ-ילעופ ירבח
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 יקסניבולג לאומש
 (ןג-תמר)

 ןינוקב *ץולחה, ןג

 עוסנל ולכי םלוכ אל ,ונרעצל .הרשכה שרד הילעל קסופ יתלבה ץחלה

 .תיאלקח הדובעב לכיםדק .לארשיב םייחה תרוצ הרייטצה וננוימדב .םיצוביקל

 ,תושעל המ יל היה אל ןאכו הבוכוטסנ'צב יאלקח ס"ב יתרמג ימצעלשכ ינא

 ונטלחה .לארשי-ץראב יאלקח תויהל -- יתופיאש תא םישגהל ןכיה היה אל

 .ונא וניתוחוכב ,ןינוקב ןג עוטנל

 םיאתמ שרגמ גשיהל תורשפא הנשיש ימשר אל רוקממ ונל עדונ 193279

 .ךכ םשל וניכהל םדוק ךרטצנש רורב ונל היה .הליהקה תולעבב אוהש ,וז הרטמל

 .תרמגומ הדבוע ינפל רוביצה תא דימעהל ,יאשחב עצבהל הכירצ התיה הלועפה

 -סניליקו הבודורגוא תובוחרה ןיב ,חנזומו בוזע ךא .םיידי בחר ,לודג חטש הז היה

 ליחתהל "ורעב, שממו ןויערהמ ובהלתה ,יתילגת לע יתרפיס םהלש ,םירבחה .וגיק

 תרחא יכ ,תיחרכה AMA תויאשחה ."ץולחה, י"ע ןגה ןעמל דעוב ונרחב .הדובעב

 .הדובעל ונשגנו םיליעפ הצובק הרחבנ .ונדועי תא םייסל ונל םינתונ ויה אל

 -- הליפתל רקובה תמכשהב םיקודא םידוהי םיריעמש ומכ ,רחש םע רקוב לכ

 .םירע ויה רבכ םלוכ ךא ,םריעהל םירבחה תונולח לע ונקפד

 !ונדבע רבכ שמשה התלע םרטב דוע .םינכומ רבכ ויה םילכהו םירישכמה

 .תוכורא םינש ךשמב ורבטצנש תלוספ ינימ לכו םינבאמ חטשה תא ונלקיסו וניקינ

 שרגמה תרשכהב ץולחה לש םירבח תצובק
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 התיה הארנכ) םינבל תודוסיב ונלקתנ הדובעה ךשמב .שרגמה לכ תא ונשרח

 .ונרובע האיצמ שממ התיה וז ,(ןינבל תינכת ןאכ

 תבורעתב ותוא וניסיכ ,שרגמה לש תחא הניפב חטשמ ונחנה הלא םינבלמ

 לוח האלמ תיבח יושע -- די תדובע שבכמב הז לע ונרבע ,דיסו הרמח לש

 .סינט שרגמל ונעגה ךכ ,םינבאו

 ,יקסרוג .א רבחה .הפי ולעו וטלקנש םיחישו םיחרפ ונלתש חטשה ראשב

 תמירז ,גרבנטור לש למשח תנחת לש םגד הרוטינימב הנב ,םידחוימה ויתונורשכב

 החמשה .תונטק תורונמ תרדס תקלדהל למשח ורצי הלאו תוניברוט הליעפה םימ

 .ראשל תנתינ אל שממ ,הלודג התיה

 לע תוגצה וליפאו תואצרה ונגרא ."ץולחה, תושיגפ לש זכרמ היה ןאכ

 .וז הרטמל ונומיקהש המב

 ונבשי תורחואמ תועש דע -- רעונלו םירגובמל הכישמ-תדוקנ היה ןגה

 ,ןרופיצ :ןוגכ םינושה םיחרפה חירשכ ,םיחוכיוו ,תוחיש ונלהינ ,םילספסה לע

 תרכשהל תואצוה הז שרגמ ונל ךסח תמיוסמ הדימב .וחוחינב רכשמ ,דועו הקיי'צמ

 ,תומלוא

 ץולחה, AIX .18-ה סרגנוקל תוריחב תארקל הרבסה תלועפ ינפל זא ונדמע

 ..תאזב וניאגתהו הרשכה ץוביקב םיאצמנ ונאש ונמצעל ונימיד "ריעצה

 גנוגעוואב עשיטסינָאיזיווער

 TINA PR ןעוו ןינָאק PR ןענַאטשטנַא זיא גנוגעוואב עשיטסינָאיזיווער יד

 טנגוי עשיטסינויצ רענינָאק יד .םיפינס טעדנירגעג טאהעג ןיוש Pr ןבָאה ןליופ

 ןטלַאּפש JONI ."ריעצה רמושה,, עיצַאזינַאגרָא-ןטיוקס רעניימעגלא IN IW טרעהעג

prערעדנַא ןוא ,רעגַאל רעטעברַא םעד וצ רעביא לייט ַא טייג  JONזיווער , יד - 

 TTY ןופ ןגערב עדייב ןופ הנידמ עשידיי ַא :גנוזָאל יד .גנוגעוואב ?עשיטסינָאי

 .גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןיא טציא זיב ןעוועג זיא סָאװ pox ןרידיווער

 DAN“ ןעמוקַאב ןוא ןעייר יד PR ןייא ךיז טרעדילג טנגוי לָאצ עסיורג א

 רעד ןטימ ןיא TS naw .ןפורג vox pr טשרעה ןילפיצסיד .לַאירעטַאמ-סגנורעלק

INNטנגוי עטרידנומ יד ןעמ טעז  PRטימ ךעלטיה ןוא סעכילירד עניורב  

 OND טימ תוצובק ןיא טלייטעגנייא טרעוו ןק רעד .םורַא עטנעל עסייוו-יולב א

 ןתנ ,(לחש) ןיוועל השמ ,* ןזייא קעטול ןענעז ןינָאק ןיא סרעדנירג יד .תוצובק

 .א .א טָאק לאקזחי ,ץישפיל םהרבא ,יקסווָאקירטס
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 -לגער א ןָא Pr טבייה סע PR טעטימָאק-ןרעטלע ןַא ןפַאש ןרעטלע יד

 ,טעברַא עקיסעמ

 סערגנָאק ןט18 םוצ PORT יד .טייקיטעט רעוויטקַא ןופ רָאי ַא זיא 2

PXןעייטראפ .ףיולראפ ןשימַאניד ַא ןעמוקַאב ןינָאק  TDסינויצ ענעדישרַאפ - 

 -לוזער םעניא .טסעמרַאפ OW תוחוכ עטסעב עריא ןריזיליבָאמ ןעגנוטכיר עשיט

ONןעמ טפיוקרַאפ  PXסָאוו םילקש 700 ַא ךרעב ןינָאק  INI ONTטשינ לָאמנייק  

 ONT ןינַאק PN גנוגעוואב עשיטסינָאיזיװער יד PN ,לָאצ NIN וצ טכיירגרעד

 .לארשי-ץרא ןקידנטעברַא ןראפ עגיל רעד INI ץַאלּפ ןטייווצ םעד ןעמוקַאב

 יד PN סערגנָאק םעד גנוגעוואב עשיטסינָאיזיווער יד טזָאלרַאפ 2

 ןוא ח"צה עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עיינ א RW ייז .ןטלַאטשנַא עשיטסינויצ

IN(ןדנָאפ עשיטסינויצ יד ייז ןזָאלרַאפ ןינָאק ןיא ךיוא) "יח-לת, דנָאפ םענעגייא  

 ,ןעיורפ עשיטסינָאיזיווער PD עיצַאזינַאגרָא ןא ךיז טעדנירג רָאי ןבלעז ןיא

 רעד וצ ליפ טפלעה ןזייא עשטלַאק יורפ עוויטקַא יד .?ָאציוװ, ןזָאלרַאפ עכלעוו

 -סיוא PD עיצַאזינַאגרָא ןא ךיוא PT טעדנירג סע .גנוגעוואב רעד ןופ גנולקיווטנַא

 ,קעלַאוואק לדוג ,רעקוצ קחצי :ןענעז סרעריפ יד ."לייחה תירב , רענלעז עטנידעג

 .ַא .א רעצנַא שרעה ,טָאק לאקזחי

 סע ּוװ ,"ץראה תרצות ןעמל, עיצקַא IN TWIN ןריפ ןטסינָאיזיװער יד

 TD םיצוביק PR הרשכה ףיוא PIN ןקיש ייז .ןטקודַארפ-י"א טפיוקרַאפ ןרעוו

 רענייא .עיבמָאד PK הרשכה PDP PR ןעמונעגפיוא טרעוו ןיוועל השמ ,"ר"תיב.

TDךיז טצעזַאב רעכלעוו ,יקסווָאקירטס לאכימ ,ףינס רענינָאק ןופ סרעדנירג יד  

 -סינָאיזיװער רעד ןופ .ק .צ ןופ רבח א זיא ,רַאנירעטעװ ר"ד סלַא עשרַאוו ןיא

 -פױאיַאטעג רעוועשרַאוו ןתעב וויטקַא רעייז רעטעפש זיא .גנוגעוואב רעשיט

 .** רעטייל רעשיטילָאּפ סלַא ,דנאטש

 .ןטלאטשעג ייב עז ןזייא קעטול ןגעוו םיטרפ ערעטייוו *

 .ןברוח לייט רעד ןיא עז יקסווָאקירטס לאכימ **
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 תיטסינויזיברה העונתהו ר"תיב לש תונומתה םובלאמ

 גולפסיוא ַא תעשב לייחה תירב ןוא ר"תיב
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 ןזייא רזעילאו יקסבוקירטס לאכימ ר"ד זכרמב ןינוקב ר"תיב ןק
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 לעּפמַאה ל יו
 (זירַאּפ)

 "ד נו ב, רעד

PXרעווש רעייז ןעוועג זיא (המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב) 1916 רָאי  

PXןטרַאק, ףיוא ןעוועג זיא ץלַא ,עיצַאזיװָארּפַא טימ טעטש עסיורג יד ", WO 

 יד ףיוא PR ,טיורב ךָאנ סרעקעב יד ייב ןייטש גנַאל ןעהעש טפרַאדעג טָאה

 םעד בילוצ ןענעז רעשזדָאל ליפ רעייז .ןליוק לסיב ַא ךָאנ -- סעדַאלקס-ןליוק

 ךיוא .לטימ-סנבעל טימ רעטכייל ןעוועג זיא'ס ּווו ,ץניװָארּפ יד ףיוא ןרָאפעג

 רעד טימ ,ןינָאק ןייק שזדָאל ןופ ןגיוצעגרעביא ךיז טלָאמעד ןבָאה ןרעטלע עניימ

 .ןרעקוצקירוצ ךיז המחלמ רעד ךָאנ העד

 טימ טנעקַאב דלַאב PT PR ANA ,ןינָאק PR ןייז ןכַאוו עכעלטע ךָאנ

 עניימ ןוא רעטסעווש ןיימ ,ךימ ןבָאה עכלעוו ,ןטסידנוב עטזיירעגוצ ןוא עקיטרָא

 רענעי וצ זיא סָאוו ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא טריפעגניירַא ,רעדירב 2

 ,לַאגעלמוא ןעוועג טייצ

 רעדירב יד ,יודנַאל ,רעטניוו םייח ח"ח יד ןבעגעגרעביא ןבָאה סע יוו טיול

 PITRE לאומש ,קעדַאצ םייח דוד ןוא yew ,לארשי ,יקסווַאקטיוו השמ ןוא לדנעמ

 ןקיירטש טימ טריפעגנָא ןינָאק PR "דנוב, רעד ךיוא טָאה ,םיובנעגנילש ףסוי

TNלייט רעסיורג א .ןעגנולמַאזרַאפ  Paעגוצ 1905 רָאי ןיא זיא טנגוי רעד - 

 -ראפ טימ ןפלָאהעג טָאה "דנוב, רעניילק רעד ךיוא ,"תודחא, יד וצ ןענַאטש

 .ַא .א הרימש ףיוא Pow ,ןפורפיוא עלַאגעלמוא ןטיירפשרַאפ יוו ,ןטעברַא ענעדיש

PT ןבייה ןפארטאס עשירַאצ יד ךרוד עיצולָאװער יד ןקיטשרעד TON 

PP ןפיולטנַא ליפ ."תודחא ,, PN עקיטכעדרַאפ יד ןגעק ןטסערַא ןוא תופידר IW 

 טשרע טרעוו יז .ןסירעגרעביא טרעוו "דנוב, ןופ טעברא יד ןוא ,דנַאלסיוא

 טיינאב  PRןרָאי יד 1916--1915.

PXבייהנָא  AW PHעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טלייצ 1917  PRןינָאק  

 wo טעז ןטסידנוב רעשזדָאל עטנַאקַאב ליפ .רעדילגטימ"ייטראפ קיצכעז רעכעה

PXעיצַאזינַאגרָא רעד  : NONיקזדארעש ,ןײטשנרָאב ,סייר הילדג ,שטיווָאלַאגעס  

 רעד ןופ רערעל זיא רעכלעוו ,עשרַאוו ןופ טרעביז ןושרג 'ח םעד ךיוא ןוא

 .עיזַאנמיג רעשידיי רעקיטרַא

+ 

 1917 רָאי PN רָאפ טמוק גנולמַאזרַאפ יַאמ-עטשרע ,עלַאגעלמוא ,עסיורג ַא
PRא טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא סע ,טרעביז ןושרג 'ח ןופ לייטנָא ןטימ דלַאװ  
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 ןינָאק PR "דנוב , ןופ רעריפ רעקירעיגנַאל רעד -- יקסווָאקטיװ לדנעמ — סקניל

 ןעמענ גנולמַאזרַאפ רעד ןיא .טָאטש רעד ןיא pa דלַאװ ןופ ,םירבח ןופ הרימש

 רעד ןגעוו ךָאנרעד טדער לטעטש עצנַאג ONT .ןָאזרעּפ 100 יוו רעמ לייטנָא

 ."דנוב , ןופ גנולמַאזרַאפ יַאמ רעט1 רענעמוקעגרָאפ

 "ןײארַאפ-רעסַארגיװַאלסינָארב , רעד ןרָאװעג ןפאשעג זיא 1918 רָאי ןיא

PRטעברַא-רוטלוק עטגייווצרַאפ טיירב א טריפעג טרעוו סע ּוװ .לַאקָאל ןסיורג ַא . 

 םייח דוד ,יקסווַאקטיוו לדנעמ ,שטיווא;אגעס אלא :םירבח יד ךרוד טריפעגנָא

 ,ץילסייוו בקעי 'ח רעד ןינָאק ןיא ךיוא ךיז טניפעג טייצ רענעי וצ .ַא .א קעדַאצ

 ןשיטַאמַארד ַא טימ IN PIN טריפ TNX סעיצאטיצער טימ סױרַא טערט רעכלעוו

 ענירג יד, MT ןשיווצ ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עכעלטע ןבעגעג ןרעוו'ס ,זיירק

 : ןופ לייטנָא ןטימ -- ןעסביא TD "אראנ, ןוא ןייבשריה ץרפ ןופ "רעדלעפ

ONIN?ריאמ ,לעפמַאה עלעה ,עקיש  ARTI?יקסווַאקטיוו לדנעמ ,סוטאעב השמ  

 OND“ רדסכ טרעוו ,ןטיבעג ענעדישראפ PIN טעברַא רעוויטקַא רעד TINT .ַא .א

 ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ ייס ,רעגנעהנָא PR רעדילגטימ לָאצ יד טרעסערג

TINייס  JORINE WONT, TD 

 קירוצ ךיז טרעק ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךיז ןקידנערַאפ ןטימ

 רעבָא .שזדָאל pop םירבח רעשזדָאל לייט א ןוא ,עשרַאוו ןייק טרעביז 'ח רעד

 .טריפעג רעטייוו טרעוו "דנוב , ןופ טעברַא יד

 ןרעטסעווש ןוא רעדירב יד ןענעז טעברַא רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא רעייז
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 ,לַאטַאנ עשטמילב ,סוטַאעב השמ ,רעטניוו םייח ,קעדַאצ רעדירב יד , יקסווָאקטיוו

 .ערעדנַא ליפ ליפ ןוא ןַאמדלָאג דבכוי

PXדנוב, רעד טָאה 1939 זיב טַארטָאטש ןופ ןצנעדַאק ענעדישראפ יד ? 

 לעפמַאה שיבייל בקעי ,יקסווַאקטיוו לדנעמ ,רעטניוו םייח :רענעמטאר טַאהעג

TNסוטַאעב השמ . 

 : רעייטשרָאפ 2 טַאהעג "דנוב , רעד טָאה גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןיא ךיוא

 ,לעּפמַאה ןוא יקסווָאקטיװ לדנעמ

PRןוועג זיא ,ןינָאק ןיא קעטָאילביב רעכעלטפאשלעזעג-שידיי רעד  

 ןופ רעקיטאפמיס רענעזעוועג א -- רעטניוו PNA רעציזרָאפ רעקידנעטש רעד

 עכעלרעי יד ןריפכרודַא םייב לייטנָא ןוויטקַא IN ןעמונעג טָאה רע ."דנוב,

 רעדנטיידאב ַא טימ טרעייטשאב וצרעד PT POR ןוא .ָא .ש .י .צ IND סעיצקַא

 טַאהעג PUN קעטָאילביב רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ONT "דנוב, רעד .עמוס

 ךיז טניפעג) בַאװדעי ריאמ 'ח רעד -- ייז ןופ רענייא ,רעייטשרָאפ עכעלטע

PRיאדכ זיא סע .(עקירעמַא  PINןענָאמרעד וצ , INגנוטלַאװרַאפ-הליהק יד  

 ןיא "עירָאטַאנאס-םעדעמ, רעד IND עידיסבוס א ןבעגעג ONT ןינָאק ןיא

 .ןישעזדעימ

PXןוויטקַא רעייז א טַאהעג "דנוב , רעד טָאה קנַאב-סקלָאפ רעשידיי רעד  

 : םירבח יד -- ןיײארַאפ-רעקרעװטנַאה PR ןוא ,רעטניוו םייח 'ח םעד ,רעייטשרָאפ

 .יקסניבארג קעמַארבַא ןוא (טסיטנעד) ןאמיונ המלש
AIRMAN אויטא 

 "ךנוב , ןופ עינָאלָאק-רעמוז
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 ןבָאה סָאוו ,"ףיקס, ןוא גנוגעוװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ רעדילגטימ יד

 םוצ ןפלָאהעגוצ "געטדעסערפ, JIN סעיצקַאילַאװ יוו ,ןטעברַא ענעדישרַאפ ייב

 קעמַאלש PN עשטבָאט :ןעוועג ןענעז טעברַא רעשידנוב רעד ןופ גלָאפרעד

 עקנַאה ,שטיװָאדיװַאד עשטבָאט ,לעפמַאה שוציא ןוא ַאליצ ,קילורס ,יקסווַאקטיוו

 .ַא .א ןייטשפַאלק עקשזור ,קעדַאצ לדנעמ ןוא

 .סעיטסעבייצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא עלַא

 רעדניק IND עינָאלָאק-רעמוז ַא רָאי עכעלטע טריפעג ךיוא ןבָאה רימ

 עכעלטע ,ףרָאד א PR ןעוועג זיא עינָאלַאק יד .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ טשינ ןופ

 :טריפעגנָא ןבָאה עינָאלָאק רעד ןופ טעברַא רעד טימ .ןינָאק TD רעטעמָאליק

 זיא ןיטסילבערפ .סוטַאעב AWD TIN יקסניבַארג קעמַארבַא ,ַאקסװָאקטיװ ַאלָאל

 .שילַאק ןופ יקסוועשטעלק ַאניגער ןעוועג

 .טעברַא רעשידנוב רעזדנוא ןופ ןדירפוצ ןעוועג טשינ טייוו זיא ײצילָאּפ יד

 ןטנעגעלערפ טימ ןעגנוזעלרָאפ PR ןטארעפער טנדרָאעגנייא רדסכ TENT רימ

 עװטסָארַאטס רעד TD רעייטשרַאפ IWIN ןטנַאיצילָאּפ .שזדָאל PR עשרַאוו ןופ

 TIN ,טייצ עצנַאג יד ןבילבעג PX רעכוזאב עטשרע יד ...ןעוועג Pan ןענעז

 זיא גָאט ןסיוועג NR PR .שידיי טדער ןעמ סָאוו OND סעיזנעטערפ טַאהעג דימת

 -רעד ןייק קידנעמוקַאב טשינ ,םיובלעגיז רוטרַא 'ח רעד ןינָאק ןייק ןעמוקעג

 ערעסערג ַא בוטש רעטַאווירפ א PR טנדרָאעגנייא רימ ןבָאה ,שינעביול

 טימ קינווָאדַאשזפ ַא ןופ ךוזאב ןופ ןרָאװעג טשַאררעביא זיא סָאװ ,גנולמַאזרַאפ

 .ףָארטש-טלעג א טימ ןעמוקעגּפָא טלָאמעד זיא ןעמ .ןטנַאיצילָאּפ ייווצ

 סעיצַאזינַאגרָא עלא טלעפַאב "דנוב , Pp טעטימָאקילַארטנעצ רעד ןעוו

 יד ןבָאה ,ןעמליפ עשטייד ןריטָאקיָאב ןוא עינַאּפמַאק-רעלטיהייטנַא יד ןריפ וצ

 רעד .ַארוּפעיק ןַאי טימ םליפ ןשטייד ַא טגנערבעג ןינָאק ןופ רעשעלרעייפ

 רעד ,םליפ םעד ןריטָאקיָאב וצ גנורעקלעפַאב עשידיי יד ףיוא טרעדַאפ "דנוב,

 ערעזדנוא ןרעוו עיצקַא-טָאקיַאב רעד II .ןזיועג טשינ עקַאט טרעוו םליפ

 טקוקעג טשינ .רסומ ןרעהסיוא ןזומ רימ MW ,עטסָארַאטס םוצ ןפורעג םירבח

 גניטימ-רעלטיהייטנַא IN רעטעּפש געט עכעלטע PR ןייא רימ ןענעדרַא ףיורעד

pxלייטנָא ןטימ לַאז-רעשעלרעייפ ןבלעז םעד  ppרענרעל רוטרַא רבח  mp 

 .לטעטש TD ייצילָאּפ עצנַאג יד ...ןוא ןשטנעמ 500 ןופ םלוע IX טמוק סע .שזדָאל

 .םולשב ךרודַא זיא גניטימ רעד
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 שטיװַאקשַאמ יכדרמ
 (רדימע תמר)

 גנוגעוואב עשיטסינומָאק יד

PINKןעגנוגעוואב עשיטסינויצ יד  TNטָאה ,"דנוב ,  PXלטעטש רעזדנוא  

TINSגירקטלעוו ןטשרע  PINַארקַאמעדילַאיצָאס יד גנוקריוו עקרַאטש א טַאהעג - 

 ,סהכאלמ-לעב עשיליופ ןשיווצ ”.5 .ק .פ .ד .ס, ןליופ ןוא עטיל ןופ ייטראפ עשיט

 -- עילימַאפ עטנַאקַאב א ,יקסווָאקיווו טילָאפיה ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 ,(ןינָאק PN ןטסינומָאק רעטעפש)

 ,טנגוי רעקידנטעברַא רעד PD עפורג ַא טריזינַאגרָא Pr טָאה 1921 ןיא

 עכעלטפַאשטריוודנאל TD ןייאראפ ןלענָאיסעּפָארּפ םייב ,ץנעגילעטניא ךיוא ייוו

 -- ("רענַאקירעמַא,) טסירק ווַאלסידַאלװ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא -- רעטעברַא

 ןיא .עקירעמַא ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רעכלעוו ,רָאטַאטיגַא ,רענדער רעפרַאש ַא

 ,ןומיימ םויזַאנמיג ןשידיי ןופ רערעל רעד :ןעוועג ךיוא ןענעז עפורג רעד

 .ַא .א תורוש יד ןופ רעביירש רעד ,שמש אשידק-הרבח ןופ ןוז רעד ,ןייטשנרַאב

 רעדילגטימ עריא ןוא לַאגעלמוא ןעוועג זיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 .סעיסערפער ףיוא ןעוועג טלעטשעגסיוא ןענעז

 טנעדוטס ַא טלָאמעד ,ךַארייב ןאמרעה ןעוועג זיא ןברק רעטשרע רעד

TDזיא רע .טעטיסרעווינוא רעוועשרַאוו  PRןרָאװעג טריטסערַא 1923  PNםעד  

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןטנעדוטס עפורג רעד ןופ טסערַא טלָאמעד ןטנַאקַאב

 -עגסיוא רעבָא ,ןרָאװעג טיירפָאב רע זיא טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ .ץילפעט .טס

 םעד בילוצ ןוא (טעטלוקַאפ רעשידירוי) טעטיסרעווינוא pp ןרָאװעג ןסָאלש

 .ערעירַאק PT ןכָארבעצ

 ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ,ערעדנַא ליפ ןקָארשעגּפָא טשינ רעבָא טָאה סָאד

 רעטיירפאב ַא ןגעוו עעדיא רעד ןופ ףושיכ רעד .טייקיטעט רעלַאגעלמוא רעד

 ,טקריוועג רעטייוו DONT גנואיירפאב רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלַאיצָאס ,טייהשטנעמ

PANטָאה טלָאמעד .ןסאמ עשידיי יד ףיוא םכותב  WWIטסּוװעג טשינ רענייק  

 רעקיזָאד רעד ןוא קיטקַארפ רעד ןשיווצ זיא ONT ,טנורגּפָא ןפיט םעד ןגעוו

 ךיוא .טנגוי רעקידנרידוטש רעד pp ליפ טסולפנייאאב טָאה עכלעוו ,עעדיא

 .ןגעוו ענייז PR ןעגנַאגעג זיא ,(דוד) קעדַאט ,ךַארייב ןאמרעה ןופ רעדורב רעד

 -קעס ךיוא יו ,קעטָאילביב רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןינָאק PR VM א ןעוועג

 זיא ןייארַאפ רעד .רעטעברַא-רעדיינש TID ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ TD ראטער

 םעד טימ .רָאי עכעלטע טריטסיזקע DONA TIN 1926 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג
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 ,(שיטיומ) עקשטַאק השמ ,שטיוועלומש היבוט :טריפעגנָא ןבָאה ןייארַאפ-רעדיײנש

 -- שטיווָאקשַאמ .מ ןוא רַאטערקעס -- ,לַאטַאנ עלעדייא ,שטיוועלעדיירפ ןמלז

 ,רעציזרָאפ

 -רַאפ-ןיול ראפ טייקיטעט ַא טריפעג ONT ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד

 DIN JR ןגעוו קיירטש ַא טריפעגנָא PAIX 1928 AW PR ORT ,ןעגנורעסעב

 .גָאט-סטעברַא ןקידהעש

 -עירטסודניא יד IND טריטנַארַאג טָאה ONT ,ץעזעג-סדנַאל םעד ץָארט

 עניילק יד ןעמונעגמורַא טשינ רע טָאה ,גָאטסטעברַא ןקידהעש 8 ןַא רטעעברַא

 -רעדיינש ןלעזעג עשידיי ןבָאה 1918 גנילירפ pr זיב .ךעלטַאטשרַאוו עשידיי

 זיב חספ ןופ -- רָאי בלַאה ַא :טסייה (ONT ןמז ןפיוא טעברַאעג רעטעברַא

 סיורָאפ TID םוכס ןסיוועג א ןעמוקַאב JANA ייז MDD) זיב תוכוס ןופ ןוא תוכוס

 .רעטצענערגַאבמוא ןַא ןעוועג זיא גָאטיסטעברַא רעד ןוא ,ןיול ןטמיטשַאב

 סאנאווישזק לאכימ TIN יקסװָאקטיװ השמ ,לאטאנ הנוח :סקניל וצ סטכער ןופ
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 ןקידהעש 10 א YN קיירטס א ןעמוקעגרָאפ זיא 1918 גנילירפ ןיא טשרע

 .ןרָאװעג טפמעקעגסיוא זיא ON ,גָאטסטעברַא

 ,טייקיטעט עלערוטלוק ַא טריפעג PIN ONT ןייאראפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד

 יד ןשיווצ ןענעזס) :ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ ןסרוק ךיוא ןרעדנַא ןשיווצ

 טשינ שידיי ןייק ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןוא ,ןטעבַאפלַאנַא ןעוועג ךיוא רעדילגטימ

 BRIN“ טימ סעמעט ענעדישראפ ףיוא ןטַארעפער ןעמוקעגרַאפ ןענעז'ס .(טנעקעג

 זיירקמארד רעד : ("ןטנווַא לטסעק,) ןסעומש עשירכח ; ןטנעגעלערּפ עטכַארבעג

ONTןופ "ןטייצ סחישמ, ייז ןשיווצ -- סעזערפמיא ענעדישראפ טריפעגסיוא  

 .ךארייב דוד ןוא סוטאעב השמ PD ישזער רעד רעטנוא ,שַא םולש

 TNT ןרָאװעג ןעמונעגרעביא רעטעפש זיא ןייאראפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד

 ןרָאװעג טזיילעגפיוא ןצנַאג PR טייצ א WI זיא ox ,עטכערד"ןויצ-ילעופ,

 .קידנעטשבלעז ןרָאװעג רעדָא טרעדנַאוװעגסיױא BVO ןענעז רעדנירג ענייז תמחמ

 עלַאגעל א ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא טאהעג ONT וויטקא רעשיטסינומָאק רעד

 זיא ןינָאק לייוו ,ןטסערַא IN ןעמוקעגּפָא זיא בור רעד .טעברַא Tp טייקכעלגעמ

 -ָאװָארּפ PP ךעוועג טשינ ןענעז סע NN ,טעטש"סמַאנסיוא יד PD ענייא ןעוועג

 .םירבח עשיליופ דצמ ןרָאטַאק

 ,1931 יאמ ןט1 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא טסערַא רעטסערג ,רעטשרע רעד

 לַאטַאנ :ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז'ס .עיצַארטסנָאמעד רעשיטסינומָאק א ךָאנ

 .מ .ה לַאטַאנ ןוא לאכימ שטיווָאקשַאמ ; (עשטמורווא) םהרבא לַאטַאנ ,עלעדייא

 עפורג ַא טריטסערַא ייצילָאּפ יד ONT 1933 PR .גיצנַאד ןייק ןפָאלטנַא ןענעז

 -ָאק יד זא ,ןזייוואב וצ ידכ ,ןטסינומָאק עשידיי עכעלטע רעטעפש ןוא עשיליופ

 TR ןָאמָאלַאס יקסוועשטעלק : ,ןדיי ךרוד טריפעגנָא טרעוו טייקיטעט עשיטסינומ

 /צנַאג יד זיא ללכב ,רָאי 2 ןוא 1 ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאּכ ןענעז לַאטַאנ רתסא

 ןעוועג (עקטסידנוב א -- עמולב רעטסעווש רעד ץוחַא) סלַאטַאנ החפשמ

 ,טריטסערַא

 .רענינָאק יד ןטימעגסיוא טשינ ONT רעגַאל "רעזערעביזוטרַאק , רעד ךיוא

 ןרָאװעג טיירפַאב זיא TN "עזערעב,, PX ןסעזעג לָאמ ייווצ זיא לַאטַאנ םהרבא 'ח

 .המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 ,ןיהא ןרָאװעג טקישרַאפ 1937 רָאי PR זיא יקסנַאנזָאּפ רעב ךיוא

 IND עמרוט PR רָאי א ןסעזעגּפָא רע זיא םעד רַאפ .םישדח 5 ןעוועג זיא רע וו

 טריזיליבָאמ PT“ טָאה רע ּוװ ,דנַאברַאפ-ןטַאר PX ךיוא .טייקיטעט רעשיטסינומָאק

 ןרָאװעג טפשמרַאפ רע זיא (קסניבַאלעשט ןיא) בורג-ןליוק ַא PR טעברַא ףיוא

 עטכעלש עקיטרָאד יד ןגעק טריטסעטַארפ טָאה רע לייוו ,הסיפת רָאי 7 ףיוא

 שיזיפ ןליופ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא עמרוט ןרָאי ךָאנ .ןעגנוגנידַאב-סטעברַא
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 -קירוצ ןפלָאהעג םירבח עשיליופ יד םיא ןבָאה בגא .רענעכָארבעצ א קיטסייג ןוא
 .ןליופ ןייק ןעמוקוצ

PRרַאפ ,1937  MOBןרָאװעג טקישרַאפ ךיוא זיא  PRלאכימ "עזערעב,,  
 רעוויטקַא PP ןעוועג טשינ לָאמ ןייק -- ןוז סהאל רעכיוה רעד) סָאנָאווישזק

 קידנזַאלרעביא ,ןברַאטשעג טרָאד OPS רעצרוק א ךָאנ זיא רע ווו ,(טסינומָאק

 ןיא ןקַאילַאּפ עטקישרַאפ ליפ ןעוועג ןענעז סע יוו יוזַא .רעדניק 2 טימ יורפ א

 יד זַא ,ןזייוואב וצ OTD ,ןדיי טריטסערַא רעטייוו ייצילָאּפ יד טָאה ,"עזערעב,

 רעקראטש רעד TNT זיא בגַא) ?ענומָאקדָאדישז , א זיא טעברַא עשיטסינומָאק

 ןטימעגסיוא (ץישפיל WOW רקיעב) ,ןייאראפדרעקרעווטנַאה TD ץנעוורעטניא

 .(תורוש יד ןופ רעביירש םעד "עזערעב,, PP ןקיש ONT ןרָאוועג

 : ןעמוקעגמוא ןענעז עטנָאמרעד יד ןופ בור רעד

 -עלק ןאמַאלַאס ;טנגעג רעמינָאלס PN ךארייב ןאמרעה PX קעדאט

 -שַאמ OPN ;עניאארקוא PR -- לאטאנ רתסא :;קָאטסילַאיב PR -- יקסוועשט

 .דנאלסור ןיא -- זדיר ןמלז ,יקסיירָאגליבדווָאפעזוי ןיא -- לאטאנדשטיווָאק

 .לארשי ןייק ןעמוקעג זיא הטילפה-תיראש יד

 טנגוי עשיטסינומָאק עפורג ַא
 םיריעצ םיטסינומוק לש הצובק
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 "ריעצה רמושה, עיצַאזינַאגרָא-ןטואקס עשידיי

IN PXןזייוואב 1916  PN PTזיא'ס .ןטואקס עשידיי עטשרע יד ןענָאק  

 עשיטסינויצ א) "ריעצה רמושה, רעשילאק ןופ עּפורג ַא ןעמוקעגנָא טלָאמעד

 -- גנוגעווַאב-ןטוַאקס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ לָאבמיס ןטימ .(גנוגעוואב-טנגוי

 ייז טפלעה טנגוי עגיה יד ."דוד-ןגמ, םעניא — לאפ םעד ןיא ןוא ,?עיליל, א

 ,עקנילג ןיא ןַאלּפַאק רעציזַאבטוג םייב עינָאלָאק-רעמוז א ןענעדרַאנייא םייב ,טימ

 ייז .גנוטאטשסיוא רעלופ PNR ןטוַאקס עשידיי רימ ןעעז לָאמ עטשרע סאד

 .טנגוי רענינָאק רעד ךרוד טכוזַאב זייוונסאמ ןרעוו

 -"ריעצה רמושה, עקיטרָא IN ךיז טעדנירג רעטעפש רָאי עכעלטע ןיא

 -נעירָא עשיטסינויצ יד ןטײרּפשרַאפ וצ עבַאגפיוא IN ךיז טלעטש סָאוו גנוגעוואב

 יד .טכילפ ַא טרעוו שיאערבעה ןעמעוו ייב ,טנגוי רעשידיי רעד ייב עיצַאט

 ריאמ ,יקסווָאקירטס לאכימ ןענעז ןינָאק PNR גנוגעוואב רעד ןופ סרעריפ

 רעדנַאסקעלַא ,ןזייא קעטול ,יקסלעישַאנ לארשי ,סוטַאעב ןימינב ,ןייטשנייוו

 ןענעז רעדילגטימ יד .שטיווַארעזַא PR טפא ,יקסווָאקירטס ןתנ ,קישטרַאקעיפ

 סע .עכעלטנגוי 60 ךרעב טלייצ עיצַאזינַאגרָא יד .עיזַאנמיג ןופ רעליש בור'ס

 יד .לַאירעטַאמ-סגנורעלקפיוא טלייטראפ טרעוו'ס ּוװ ןעגנוזעלרָאפ SND ןעמוק

 ךיוא רעטעפש ,תורבקהיתיב ןרעטניה לדלעוו א PR OND ןעמוק ןפערטנעמאזוצ

 .ןיקצעדעשפ ייב ,סַאג רעצפולס רעד ףיוא לַאקָאל ַא ןיא

 -עגמורא ייצילָאּפ יד לֶאמנייא טָאה עיצַאזילַאגעל ןייק קידנבָאה טשינ

 ןעמוקעגנָא זיא עגַאלקנָא ןַא .ןפָאלעצ ךיז זיא גרַאווגנוי סאד ,לַאקָאל םעד טלגניר

 רעטנַאקַאב א -- ץישפיל .ריד ,עיזַאנמיג ןשידיי OVI רָאטקעריד ןקיטלָאמעד םוצ

 ךיז DONA ןוא ךערפשעג א ףיוא ןדַאלעגנייא זדנוא ONT רע .רָאטַאלימיסַא

 טקידייטרַאפ ןבָאה רימ .עגַארפ-ןדיי יד ןזייל ןָאק עיצַאלימיסַא רָאנ זַא ,ןזייוווצנָא

 ןרעפטנע INP םזינויצ רעד רָאנ IX ,ןגייצרעביא טימאב pr ןוא גנולעטש רעזדנוא

 עיזַאנמיג TD גנוטייל יד ןעוו זא ,רעכיז זיא סע .ןגארפ עשידיי עלַא ףיוא

 רעד ןופ ליפ סנטייצַאב ךָאנ ןטלָאװ ,גנואיושנָא עשיטסינויצ א טאהעג ןטלָאװ

 .י"א DP ןעוועג הלוע טנגוי רעשידיי

“NINN טוג לָאמ ONT טייקיטעט יד ךיז טיינאב ןרָאי ערעטעפש יד, PN 

 ןוא ןטנַאדנעמָאק טימ ןפורג ןיא טלייטעג ,ןעמעלבמע ןוא ןרידנומ טימ ,טריזינ

 עשיטילַאּפ א "ריעצה רמושה,, טרעוו 1928 ןיא .ןסַאג רענינָאק יד רעביא ןרישראמ

 רעבירא טייג לייט א .עיצַאזינַאגרָא  PRטלָאמעד ךיז טָאה רעכלעוו ,ר"תיב

 ןרידנומ יד סיוא ןָאט ערעדנַא ןוא טעדנירגעג  TNסנרעטש  PRרעבירַא ןעייג

 .גנוגעוואב רעשיטסילַאיצָאס- שיטסינויצ רעד ןיא
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 1924 קראפה ירוחאמ ןקה שגפמ
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 יאציוו,

 ןעוועג קיטיינ ךיוא ןענעז ,הילע וצ ןרָאי 30 יד ןיא גנַארד ןקרַאטש ןטימ

 ןייז וצ טרעדַאפעגפיוא ןרעוו גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש vox .וצרעד ןעלטימ

 -לעזעג ןשידיי םעד PR לייטנָא ןסיורג א דימת טמענ יורפ עשידיי יד .וויטקַא

 .ןבעל ןכעלטפַאש

 -רעד וצ ןעלטימ עלעיצנַאניפ ןיא ךיז טקיטיונ גנוגעוואב עשיטסינויצ יד

 .הילע רעטקרַאטשרַאפ רעד רַאפ ,םיחטש עיינ ןברעוו

 DIO ַא ןינָאק PR PT טעדנירג ,עשראוו PD ןַאמלעגָאפ 'ה ןופ ךוזאב ןטימ

TDטייטשאב עבַאגפיוא יד ."ָאציוו,  PDטלעג ןעלמַאז (א  INDעשיטסינויצ יד  

 ןפלעה (ג ןוא ןרעטלע עכעלגעמרַאפמוא ןופ רעדניק ראפ ןגרָאז (ב :ןדנָאפ

 .לג .ד .א ןסרוק-ךאפ ןפאש TNT ענעסקַאוורעד ןענעדרָאנייא

 ,ןעיורפ עשיטסינויצ לָאצ עסיורג ַא ךיז טריזיליבָאמ ףור ןטשרע ןפיוא

 ,י"א ןדנטעברַא םענופ ,ןטסינויצ עניימעגלַא :יוו ,ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןופ

 .ַא .א "יחרזמ, ,ןטסינָאיזיווער

 ,סעזערפ -- אקסנישטשעל : ןעיורפ יד TD טעטימָאק & טלייוועג טרעוו סע

 -עריסַאק) עביוט (שימ) שטיװָארעזָא ,םַארב רתסא ,אקסלַאווַאק לחר ,ַאקשטנָאמ

 -ארפ ,קינבעלכדַָאּפ-טשריפ ,(ןירַאטערקעס) -- שטיװָארעזָא-יקסילַאק הרש ,(ןיר

 .א .א קישטרַאקעיּפ ,רעליה עדניה ,ןַאמדירפ-קישטנָארָאה ,קינווָאכ

 טנארפ ר"ד ןטימ PNR .רעדניק ראפ עינָאלָאק רעמוז א -- .ןינָאק PR ?אציוו,
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 סע ןוא ,עשרַאוו PR עלַארטנעצ רעד טימ ךיז ןדנוברַאפ עטלייוועגסיוא יד

 ,טעברַא עוויסנעטניא רעייז ַא ןָא ךיז טבייה

 DR רעדניק עמערַא IND עינָאלַאק-רעמוז א INVA זיא עיצקַא עטשרע יד

 ףליהטימ רעד TN טכיזפיוא רעטוג ייב וו ,טָאטש רעד רעטנוא TON PN ,ףרָאד א

 DAN קירוצ ןעמוק PX TORY עכעלטע רעדניק יד טרָאד ןלייוו טנַארפ ר"ד ןופ

 ןעמוקאב ןוא סעטרבח ןשיווצ טלעג ןעלמַאז .עטלָאהרעד טוג ןוא עטורעגסיוא

 -סעדנַאל יד וצ סניטאגעלעד ןקיש .ןענָאזרעּפ ענעדישרַאפ ןופ ןדנעפש ערעסערג

 .ןטַאבעד יד PN לייטנָא ןעמענ ןוא ןצנערעפנָאק

PRטסייר 1933 רָאי  PTאציוו, עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעיורפ לָאצ א | " 

 .גנוגעוואב רעשיטסינַאיזיווער רעד ייב עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ א ןפַאש ןוא

PR סערגנָאק-טלעוו ןט8 םוצ סניטַאגעלעד יד ןשיווצ זיא 1925 רָאי PR 

 עטרבח א ןַארַאפ ךיוא ןליופ ןופ ,םילשורי  PDהרש יורפ יד ,ףינס רענינָאק

 טפאש סע ןעוו .שטיװָארעזָא-ַאקסילַאק  Prןעיורפ יד ןעמענ רַאזַאב .ל .ק .ק א

  “RW, TDרעייז  INייס ,החלצה רעד וצ טימרעד ןפלעה ןוא לײטנָא ןוויטקַא

 שילַארָאמ  TX,לעיסנַאניפ ייס

 -רעדיינש יוו ,ךעלדיימ ןוא ןעיורפ IND ןסרוק-ְךַאפ ךיוא טפאש "ָאציוו,

 .אקשורטעיפ ןופ זיוה ןיא ,ערעדנַא ןוא ןסרוק

 ןבָאה טייקיטעטיסגנואיצרעד רעשיטסינויצ רעוויטקַא ןופ ןרָאי עכעלטע

 ךיז טפַאש סע .גנוטיידאב עסיורג ַא גנורעקלעפַאב רענינָאק רעשידיי רעד ראפ

PWעפורג ַא  PDייב ךעלדיימ עכעלטנגוי  "RV,טמענ עכלעוו ,?ַאציוװ גנוי, --  

 ערעייז PR טעברַא-סגנורעלקפיוא עשירעיצרעד א ןריפ PR ןזיירק עסיורג םורא

 .ןעייר
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 ךילרע השמ
 (ביבא-לת)

 ןינָאק ןיא לארשי-תדוגא

 טַאהעג רעבָא ןבָאה ,סיורג ןעוועג טשינ ײטרַאּפ יד זיא לָאצ רעד ןיא

 .םישעמ ערעייז ןיא שימַאניד ןעוועג ןענעז ייז .ןבעל-הליהק םעד ףיוא העפשה א

 זיא סָאד .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ טימ ןרעדנַא םעד רענייא ןפלָאהעג

TNTגרַאז-טפיוה יד .גנוגעוואב רעשידיסח רעד ןופ תודימ עבושח יד ןופ סנייא  

 טיירג .גנואיצרעד עשיסקָאדָאטרָא עזעיגילער ַא ןעמוקַאב ןלָאז רעדניק יד זַא

 ןוא שפנ-תריסמ זיא טייקיטעט רעייז ןוא .קעווצ םעד IND ןרעפּפָא וצ ךיז

 .תובהלתה

 NT .שרדמה-תיב םעד ןבענ "לביטש סָאד , הליפתה"תיב ןגייא IW טַאהעג

 ןענעז MT ןופ בור'ס .ןטיבעג עלַא ףיוא ,טייקיטעט רעייז טרירטנעצנָאק ייז ןבָאה

 ,יבר םוצ ןייז וצ הלוע טכילפ א רַאפ ןטלַאהעג ןוא םידיסח רערעג ןעוועג

 עקיטסייג יד טליפעג טָאה'מ ןוא ימויחףד םעד טנרעלעג גָאט ןדעי

 םענופ עקיש קחצי 'ר טָאה םלוע ןטימ רועיש םעד טנרעלעג .ייברעד גנומיטש

 .קרַאמ ןסיורג

 עלענָאיצַאזינַאגרָא עצנַאג יד טריפעגנָא ןעמ טָאה לביטש םעניא אד

 הליהקה-דעו םעד PX PIN PN טאר"טַאטש PR סרעייטשרַאּפ טקישעג .טעברַא

 .םידעו ןוא סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןיא ןוא

 ךורב 'ר "הדוגא, רעד םעטמ ןרָאװעג טלייוועג ןענעז טַאריטָאטש ןיא

 םירוחב עשידיסח YSN ַא
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 yo“ סיורג ןזיװעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,ץישפיל המלש 'ר PR יקסנישָאלַאשזד
 ,טייקיט

 ...לאדגימ לרעב 'ר ןוא רעשּפסָאר ףסוי קחצי 'ר :ןעוועג ןענעז םיאבג יד

 טייטש סעכלעוו ,"הרותה ידוסי, רדח סָאד טעדנירגעג ךיז טָאה 1923 ןיא

 זיא סאד ,לוח ידומיל pr ךיוא יוו שדוק-ידומיל ןיא NI ןכיוה ַא ףיוא

 ןמלז 'ר רדח םענופ להנמ םעד ןעקנַאדרַאפ וצ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןעוועג

 עזעיגילער עלַא ןוא ,ןוילע דסחב גָאגַאדעּפ א ןעוועג זיא ןמלז 'ר .שטיוועלעקנַאי

 ןרָאי עכעלטע ךָאנ .רדח םענופ ןעגנוכיירגרעד יד טימ טריצעג ךיז ןבָאה ןדיי

 .שילאק ןיא "הרותה ידוסי, רדח ןיא להנמ טרעוו ןוא ןינָאק ןמלז 'ר טזָאלרַאפ

DIN PTעירול קחצי 'ר טמענרַאפ . 

 ,לארשי-תדוגא יריעצ יד 1925 WW? PR Pr טעדנירג "הדוגא, רעד ייב

 טעטימָאק ןטשרע םעניא . "הדוגא, רעד TD טנגוי עצנַאג יד PON טמענ סָאװ

 לדנעמ ,ןטרַאגנייוו WIA ,רעציזרָאפ -- טָאק םהרבא ח"ח יד :ןיירַא ןענעז

 ,םעד ןיא טײטשַאב טייקיטעט רעייז .עקיש קילעז ןושרג ,לַאדָאר קחצי ,זַאמָאל

 ךיז ןעמענרַאפ .ך"נת ךיוא ןוא ,ארמג טאלב x טנרעלעג טרעוו גָאט ןדעי סָאװ

 ןטייב INP רבח רעדעי ּווו קעטָאילביב עשידיי א ןדנירג .ןגארפ עשיטילָאּפ טימ

 לשיפ PIN ןוא ,ךילרע השמ .ב .צ יוו םיצוביק PR םירבח ךיוא ןקיש ייז .רעכיב

 .עלדָאשַאגולד ץוביק םניא "הדוגא ,, יריעצ יד ןופ יקסווָאכימ

 םואברעגנילש י"גאפ ןופ רבח
 201 , (רערימרַאלַא) ?שטַאבמערט,, סלַא



 שטייד ןועמש

 לארשי-תדוגא ילעופ

 ףינס ַא ןפַאש ןוא םיריעצ יד ןופ עפורג עסיורג ַא ףא Pr טלייט 1925 ןיא

 .י"גאפ לרשי-תדוגא ילעופ רעד ןופ

 -עברַא יד TD טכעריסטעברַא ערעסעב OND ןפמעק וצ זיא עבַאגפיוא יד

 .ךעלגניינרעל ןוא סעקינּפולַאכ ,רעט

 : ח"ח יד ןופ טײטשַאב דעו רעד .שטייד הדוהי השמ זיא סעזערפ רעד

 .יקסנָארווַאקס ,רעקעב ,רעלדַא ,לעגָאפ ,עביורט

 טנערוקנָאק ןסיורג א MAND רעד ןיא ןעעז םיריעצ TX "הדוגא, יד

 INT רימ ."סעקינווָאטנוב , ןפורעג זדנוא ןבָאה MT .טייקיטעט PN PX ןרעטש ןוא

 טנדרַאעגנייא תבש ןדעי ,"הרותה ידוסי, TIN םעניא ןינמ PR I טריפעג

 ץוביק םעד ןיא ח"ח טקישעג ןבָאה רימ .סעמעט ענעדישראפ ףיוא ןעגנוזעלרַאּפ

 .(שטייד הדוהי השמ ןרָאפעג זיא זדנוא ןופ)שזדָאל PR י"גאפ ןופ

 PR טניישרעד טָאה עכלעוו "עמיטש עשידיי יד, גנוטייצ יד ןבָאה רימ

 רימ .סרענעייל יד ייב ןינָאק ןיא רעזייה יד ןיא קיליוויירפ טלייטעצ ,שזדָאל

 רימ .יקצעיווָאנראשז 'ח םעד הליהק רעד ןיא רעייטשרַאפ א טריפעגכרודַא ןבָאה

 -עגוצ זיא סָאװ ,םיריעצ יד ןופ קעטָאילביב רעד ןופ טפלעה א טגנַאלרַאפ ןבָאה

 .ןפמַאק עסיורג ךָאנ ןרָאװעג טלייט
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 וטלאטשעג ןוא םינקסע





 "רעקסמָארק רעד , — ןאמהע השמ 'ר

 יד םיא טָאה ךָאד ןוא ,יבר ןייק טשינ וליפא ,בר ןייק ןעוועג טשינ

 ןעוועג רע זיא ,רעדיינש x ,הכאלמילעב א PON .טצעשעג ךיוה טָאטש

 ןעוועג זיא סָאד .טנרעלעג PR טעברַא רעד ייב ןענַאטשעג ;ןדמל רעסיורג ַא

 טָאה םעד ןופ .(ןינָאק ןבענ ףרָאד ַא) קסמָארק ןיא ןריובעג .ןאמהע השמ 'ר

 IN TID םעדייא IW ןעוועג זיא רע ."רעקסמָארק רעד, ןעמָאנ ןייז ןעמונעג ךיז

 .א .א שזרעימישזאק ,ןילאג PD ANI םייב הקזח א טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רַאדנערַא

 .הרות ןב רעסיורג ַא ןוא ןדמל רעפרַאש ַא ,דיסח רעקצָאק ַא

 תבהאו, .טקריװַאב ןעמעלַא רע טָאה ןענרעל px ןבעל טרַא ןייז טימ

 ןעגנאגעג רע זיא ,ןקזה ללה ןופ קוספ TNT םעד טימ ,"ךומכ ךערל

 ןייז .יירעדיינש ןופ ןעוועג סנרפמ דובכב ךיז טָאה רע .ןבעל ץנַאג ןייז רעביא

 .ןטסירק ןוא ןדיי ןשיווצ -- טנגעגמוא רעצנַאג רעד ןיא טמשעג טָאה טייקכעלרע

 ראפ רעדיילק טיינעג ךיוא טָאה רע .הרוחס ןיא "רתי, ןייק ןוא ןשָארג ןייק

2 ees 
seen 
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 טעברַא עקיזָאד יד .יורטוצ ןטסערג םעד ON וצ טַאהעג JANA עכלעוו ,םיחלג

 .טעטילַאיצעּפס PO ןעוועג זיא

 ןעיינ לָאז דיי רעמורפ NIN IN ךיז סע טסַאּפ ּוװ ,עגארפ רעד ףיוא

 ןצומשַאב ןוא ןדיי יבגל האנש דימת ןקידערפ סָאװ יד רַאפ ,םישובלמ עשיחולג

 טשינ :ןרעפטנע PN טנַאה רעד טימ ןָאט ךַאמ א רע טגעלפ -- טייקשידיי סָאד

 .ןיילא שטנעמ רעד -- זיא רקיע רעד טרעיינ ,שטנעמ םעד טכַאמ שובלמ רעד

 רעד PR טנוואדעג טָאה רע .קלָאפ םעד ןבעגעג ןסיוו ןייז ןופ טָאה רע

 -ילעב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,םיללפתמ יד טימ טנרעלעג ןוא םיליהת-הרבח

 םיא ONT ןענרעל טרַא PT .ןדיי ענעטיהעגפַא PR עקידנעטשנַא ,תוכאלמ

 ןרעהוצוצ PT ,גונעת TX תוכז א שממ ןעוועג זיא סע .דובכ סיורג ןברָאװרעד

 ךיוא ךיז ןענעז םירועיש ענייז וצ .תותכיסמ יד ןופ ןעגנושטייטסיוא ענייז וצ

 .תורבח ערעדנַא ןופ ןדיי ןעמוקעגנעמַאזוצ

 ןעמוק ךיז ןגעלפ םיתב-ילעב עטסכייר יד TN םכח ַא ןעוועג ךיוא זיא רע

vnהצע-לאוש םיא  porרע .טפעשעג ַא ןסילשּפָא ןרַאפ  ONTןטייוו א טַאהעג  

 טפעשעג א ןענעפע PT לָאז ,ןאמסיירק ,םעדייא POM ,ןעוועג םיכסמ טשינ ,קילב

 טשינ ON טעוו רע DIN זַא ,טנרָאװעג PN ONT רע ,ןינָאק PR רָאנ ,שילאק ןיא

 רעד יו תויה .ןעמוקקירוצ ןוא ןטלַאהסיוא טשינ טרָאד רע טעװ ,ןכרָאה

 ןטלַאהעגּפָא לייוורעד ךיז רע ONT ,ןייז רעצמ טלַאװעג טשינ םיא טָאה םעדייא

 רטפנ 1913 WW PR זיא רעווש רעד Wh ךָאנרעד .טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןופ

 DWT ןוא שילאק ןייק ןבילקעגרעבירַא עילימַאפ ןייז טימ ךיז רע ONT ,ןרָאװעג

 םעד ייב גנַאל רעבָא ANS רע .טפעשעג א ,רעגָאװש ןייז טימ תופתושב ,טנפעעג

 ןכַארבעגסױא זיא םעד WI םישדח עכעלטע .ןטלַאהעגסױא טשינ טפעשעג

 ןעמַאזוצ ןוא ןרָאװעג בורח זיא ןגעמרַאפ PARA רעייז .המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 yop ,לכ רסוחבו םורעב טרעקעגקירוצ ךיז ,שילאק ןופ םיטילפ ערעדנא טימ

 השמ 'ר ןטלַא ןופ "קילב רעטייוו, רעד ןרָאװעג םייוקמ זיא סע TN ,ןינָאק

 .רעקסמַארק

 טרָאד ןעוועג ןוא דנאלשטייד ןיא טניווועג טָאה ןוז ענייז ןופ רענייא

 זיא ןעוועג IN) PT ןביז טאהעג ONT טחוש"ןזח WNT רעד .טחושדוזח ַא

 ןעמָאנרָאפ םעד ןעמוקַאב ףרַאד ןוז רעטעביז רעדעי זַא ,גהנמ ַא טרָאד טלָאמעד

 רערעדנַא ןַא לָאמ סעדעי ןבָאה ךעלקינייא ןביז יד .(םלעהליוו רעסייק םענופ

 ראפ ,ןראגיס טימ ךעלטסעק טכַארבעגטימ PR ןינָאק PR ןדייז םעד טכוזאב

 .ןהשמ 'ר

 ןייק טגָאזעג טשינ לָאמנייק ,רָאי 96 ענייז טבעלעגּפָא דובכב טָאה רע

 -נײרַא טלָאװעג ONT רע .ןשטנעמ ןדעי ייב עטוג ONT טכוזעג דימת ןוא רסומ

 .ןדיי ןדעי ןיא "וקלחב חמש, םעד ןעגנערב
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 ןטסירק ןוא ןדיי לטעטש עצנַאג ONT טָאה ,ןרָאװעג רטפנ זיא רע ןעוו

 PT אשידק ארבח יד טָאה ,טייקכעלרע ןייז רַאפ דובכ ןסיורג סלַא .טרעיורטעג

 ןרָאי עלא טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,שיט םעד ןופ רעטערב יד ןופ טכַאמעג ןורא

 .בר ןופ להא םעד ןבענ ןעוועג רבוק םיא PR ,יירעדיינש ןייז ייב טעברַאעג

 AND“ טימ טנַאמרעד ןעמָאנ ןייז ןעמ DNA טיוט ןייז ךָאנ ןרָאי עגנַאל

 ."רעקסמָארק רעד, ןאמהע השמ 'ר ןופ ןעמָאנ םעד -- דובכה

+ 

 טָאה רע mM ,ןלייצרעד גנורעטסייגאב טימ טגעלפ ל"ז ןייטש לאירתכ 'ר

 תושרד ענייז ןוא ,ןענרעל טרַא סהשמ 'ר וצ טרעהעגוצ ,רוחב רעגנוי סלַא ,ךיז

 .םילהת תרבח רעד ןיא םיבוט םימי ןוא תבש ןדעי

 .א .צ
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 אנראס .ל .י
 (םילשורי)

 שטיװָאדיװַאד דוד 'ר

 בייהנָא .טנַאקירבַאפ-ןפייז א ,שטיווָאדיוואד דוד 'ר טניווועג טָאה ןינָאק ןיא

 רעסיורג א ןעוועג זיא רע .ןזיופ PR טצעזַאב Pr רע טָאה טרעדנוהרָאי ןופ

 PX ןילרעב ןיא ןבעגעגסיורא ןוא טסַאפראפ טָאה .רעטרעלעג ןוא םכח-דימלת

 .בויא ףיוא רַאטנעמָאק ןשטייד ַא 1910 רָאי

 גרעבנעטסעפ דבוע םהרבא 'ר

 ןופ רעטכָאט רעד טימ ,ןינָאק ןיא טַאהעג הנותח ,ץישטנעל ןיא ןריובעג

 טניווועג ,ה"סרת רָאי ןיא ww ןייז וצ זיב ןוא ,ןישעלש ןופ רעלעה החמש 'ר

 .ןינָאק ןיא

 תסנכה תווצמ טריציטקַארּפ .תווצמ-רמוש א PNR הרות-ןב א דיי א ןעוועג

 ,עכעלטנרָא ּווו ,קדצה-תניל םעד ןינָאק ןיא טעדנירגעג ,םיחרוא-תסנכה ןוא הלכ

 ןוא ןפָאלש םוצ טעב רעביוז א םניחב ןעמוקַאב ןבָאה םיחרוא עדנרעדנַאווכרוד

 ,טײצלָאמ ַא

 לורק לאקזחי

 ןרָאי רע80 יד PR דנאלשטייד ןייק טרעדנַאװעגסױרַא .ןינָאק ןיא ןריובעג

 PR רעטעפש ןוא ,ןײטשלַאװ ,יושריד ןיא ןזח ןעוועג .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ םענופ

 'ר ןופ רעטכָאט יד ,לחר טימ טַאהעג הנותח .ןילרעב PR עסארטש רעיוסַאפ רעד

 םישזערדרעלטיה םענופ ןרָאי עטשרע יד ןיא .ןינָאק ןופ גרעבנעטסעפ דבוע םהרבא

 .ןרָאװעג רטפנ רעטעפש זיא רע ּוװ ,לארשייץרא PP טרעדנַאוועגסיוא

 פואק לחר הקבר

 ןופ לקינייא ןא ,ןישעלש ןיא בר ,רעלעה החמש 'ר ןופ רעטכָאט יד

 ןברָאטשעג TR ןינָאק PR טבעלעג .ןזיופ טָאטשיירפ ןופ Wax ,תוילגרמ םהרבא 'ר

 םהרבא 'ר וצ טארייהרַאפ ןעוועג זיא יז .רָאי 105 ןופ רעטלע ןיא אצפולס ןיא

 רעד ןיא ,ןיד-תיב רענינָאק םעד pp לוש ןופ שמש ןעוועג זיא רעכלעוו ,פראק

 טניפעג טפירשרעטנוא ןייז .חספ 'ר ןייד םעד ןוא ל"ז ךאברעיוא שריה 'ר ןופ טייצ
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 רעשידיי רעד טימ ןָאט וצ ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמוקָאד עלעיציפָא עלַא ףיוא ךיז

 .ןינָאק ןיא הליהק

 אנראס החמש 'ר

 .גנוי ץנַאג ןינָאק PP ןעמוקעג רעבָא ,ץעינַארבול לטעטש pr ןריובעג

 ןיא בר ,יוועל בייל בקעי 'ר ,סרעטעפ יירד ענייז .סוחי ןסיורג ןופ טמַאטש

 ןבָאה ,קעדַאש ןיא בר ,יוועל םוחנ 'ר ןוא ; ןילָאג ןיא בר ,יוועל ןמלז 'ר ;ןישעלש

 ףיולרַאפ PR זיא MT ןופ רעדעי ןוא ,1841 רָאי PR םילשורי ןייק טרעדנַאוועגסיוא

 ץנעדנָאפסערַאק רעד ןיא טנָאמרעד ןרעוו ייז .ןיד-תיב בא ןרָאװעג טייצ רעד ןופ

Npערָאיפיטנָאמ השמ ריס . 

 תילגרמדעלרעפ רזעילא 'ר ןעוועג זיא טייז סרעטומ רעד ןופ עדייז ןייז

 רעטלע por ןוא ,ענלָאּפמָאס ןיא בר ,םיליהת ףיוא "םהרבא תירב, רפס ןופ רבחמ

 .ןזיופ ץניווַארפ ,טָאטשיורפ PR Wax תוילגרמ םהרבא 'ר ןעוועג זיא עדייז

 ןוא עוואשעינ ,ענלָאּפמָאס ןופ םישרדמ"יתב יד pr טנרעלעג טָאה רע

 רעשינבר ןוא רעשידומלת רעצנַאג רעד ןיא שודגו אלמ ןעוועג זיא .ןינָאק

 רוטארעטיל רעד PNR תועידי עסיורג טאהעג רע טָאה םעד ץוח א .רוטַארעטיל

 .ןליופ ןיא ןויצ-יבבוח עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןוא הלכשה רעד ןופ

 םהרבא 'ר ןופ רעטכָאט יד ,לזייר רתסא דניקרעטסעוושעג ןייז טימ טַאהעג הנותח

 טפעשעגיָארגנַא ןא טעדנירגעג .טצעזאב טרָאד ךיז ןוא ,ןינָאק ןופ גרעבנעטסעפ

 סָאװ ,סָאד טריפעגנייא רעטשרע רעד ןוא ןעלקיטרַא עכעלטפַאשטריווזיוה ןופ

 .ןינָאק PR "רישעג-יולב,, ןפור WT טגעלפ ןעמ
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PXןעוועג רע זיא טרעדנוהרָאי םענופ בײהנָא  

 ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטַאיציניא עטשרע יד ןופ רענייא

 טָאה ןעמ ּווו ,ןקותמ רדח ןטשרע םעד טעדנירגעג

 .תירבעב תירבע טנרעלעג

 בהוא רעתמא IN ןעוועג זיא אנראס החמש 9

 שַאט ןייז ןוא זיוה ןייז .הרותל ןברקמו תוירבה תא

 רע .עקיטפרעדַאבטיונ עלַא ראפ IDX ןעוועג ןענעז

 .(תוירבה תא חמשמו םוקמה תא חמשמ ןעוועג זיא

PP טרעדנַאוועגסיוא רע ONT 1913 רָאי PX 

  WINןוא  OWTןרָאװעג רטפנ  PRרָאי 1933

 רעטלע םעניא  68 PD.רָאי

 קעטָאילביב ענייש x טלמַאזעגנָא טָאה רע

 -עגרעביא PR םירפס עשיליכשמ PR עשינבר ןופ

 -ַאבמיס יד, רעביא שיערבעה PR רוביח ַא טזָאל

 -ילביב רעד ןיא 40 לָאצ רעד ןופ גנוטיידאב עשיל

 ךָאנ זיא רעכלעוו "רוטַארעטיל רעשידומלת ןוא רעש

 .די-בתכ ןיא

 רעקילדנעצ ךיוא ךיז ןעניפעג גנולמַאז ןייז ןיא

 טָאה רע עכלעוו ,תובושת ןוא תולאש רעביא ווירב

 .דנַאלסור ןיא ןוא ןליופ ןיא םינבר עטמירַאב יד טימ טלסקעוועג

 אנראס החמש 'ר רכול תושדקה mes הנהו

 "בקעימ בכוכ, own ל"ז קינטולז יכדרמ הנוי יבר -- "הנוי יפנכ, רפס

ANDק"פל ו"צרת תנש ,קצולפ ,י"נ יזנכשא בקעי יבר ברה . 

 הלענחו םרומח שיא דובכל ןורכז תבצמ

 ,ל"| הנרפ החמש רמ

 70 DMO ינדיפ ,ןודנולב

 ג"צרתה זומת שדהל ט"י ,'ה םויב רטפנש

 ןואגה ברה לש ודידי היה רשא

 ל"ז קינמולז STI“ הנוי יבר

alב 5  
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 הירוט סטיה הו הכלה ה

NNNקצולפב יזנכשא בקעי קחצי , PINבייפרתה ןושאר  

 הדות תרכה

 תודומח שיא רקיה ידידי דובכל הקומעה יתדות ישגר תא עיבמ ינא הזב

 םילעפ ברו ,חור רקו

 י"ן אנרס ינימי ןב החמש רמל

 ןודנול ריעב

 ומוקמב ירפס תא ץיפהל ,ברה ולמע דעב

 .רבחמה

 לזדנעפ והילא 'ר

 רע .טסידומלת ןסיורג א ראפ ןטלאהעג לזדנעפ והילא 'ר DNA ןעמ

 -- ןטַאקָאװדַא יד ןופ רענייא IN ,"טנעמַאמ,, PR ןזעלעג רע טָאה סעצַארפ"סילייב

DONTךיז  ONT INנסיוו טשינ .טסינַאמוה רעסיורג ַא זיא ,ווָאקַאילימ ןעוועג זיא - 
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 ..עשרה ןמה ןופ רעגנעהנָא IX :טניימעג רע ONT DANN םעד ןופ טיידַאב םעד קיד

INםעדייא  TDחספ 'ר  PTןדיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ  PRלהומ א ,טָאטש  

 -עג א טאהעג ,"רעשטיבירט רעד, ןפורעג DX טָאה'מ .(רעטלָאצַאב ןייק טשינ)

 .קראמרעפעט ןפיוא טשרווו ןוא שיילפ ןופ טפעש

 רעסַאװדלַאג החפשמ יד

 PR ןריובעג זיא רעסַאװדלָאג לאכימ -- רעטַאוודלָאג ירָאב ןופ עדייז רעד

 ,טעבַאזילע יורפ TT ןוא רעסַאװדלָאג שריה ןופ ןוז סלַא ,1821 רָאי PR ןינָאק

 .רעדניק (21) קיצנַאװצי-ןוא-ןייא ןוא ןינָאק PR קנעש ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו

 רֶאי PR עקירעמַא PP ןינָאק PD טרעדנַאוועגסיוא ONT ,ףסוי Pr רערעגנוי ַא

 זיראפ PP טרעדנַאוועגסיוא ןבָאה החפשמ רעד ןופ רעדילגטימ ערעדנא ,5

 PR טצעזַאב PT ןבָאה ייז .עינרָאפילַאק ןייק ןענַאד ןופ רעטעפש ,ןָאדנָאל ןוא

 רעטאוודלָאג, עמריפ עטמירַאב טנייה זיב יד טעדנירגעג טרָאד TIX ,ַאנָאזירַא

 ןייז ;לאכימ ןטנַאמרעד ןביוא םעד ןופ לקינייא IN זיא * רָאטַאנעס רעד ,"סערַאטס

 ןיוש זיא יראב ןוא (רעירַאטיבזערּפ) םוטנטסירק IX ןעגנַאגעגרעביא זיא רעטָאפ

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה עילימַאפ רעד ןופ רעדילגטימ עכעלטע .טסירק א ןריובעג

PNםעד  PR WNITעינרָאפילַאק . 

 TD החפשמ PT PNR רעטריסערעטניארַאפ רעד זיא רָאטַאנעס רעד

 -סיגַאמ רענינָאק ןופ ןטנעמוקָאד עלעיציפָא ןגירק וצ טימַאב PT טָאה ןוא ןינָאק

 עבָאב ןוא עדייז ןייז זַא ,סיורא pr טלעטש ןטנעמוקָאד עכלעזַא ייווצ ןופ .טארט

 ,1866 רָאי PR ןינָאק PR טשרעהעג טָאה ONT ,ערעלָאכ רעד ןופ ןברָאטשעג ןענע

 ןופ ןוא הליהק רעד ןופ שמש DP םהרבא ןבירשעגרעטנוא זיא תודע סלַא

 סנעמעוו ,יקצאסור םענייא PD טפירשרעטנוא יד טרָאד PT טניפעג ךיוא .ןיד-תיב

 ,טרעדנוהרָאי םענופ בייהנָא PR עקירעמַא PP טרעדנַאוועגסיוא טָאה ןוז

 טנעדיזערפ סלַא 1964 רָאי PNR טריטידנַאק טָאה רעטַאװדלָאג ירעב רָאטַאנעס רעד *

 .ןטאטש עטקינייארַאפ יד ןופ
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 שטיוואקשַאמ לאכימ
 (ןג-תמר)

 ןריקנַאב עשידיי

 ,ןטייווצ םוצ ךעלנע סנייא ,ןליופ PK ןעוועג ןענעז ךעלטעטש רעטרעדנוה
 סע טָאה רעוו .הביבס רעד םורַא ןופ טנכייצעגסיוא ןינָאק ךיז טָאה ךָאד רעבָא

 ןַא ןופ םתוח םעד ,"ןשטייד , ,םידגנתמ ,םידיסח יד טימ ןינָאק ףיוא טגיילעג

 ,ןינָאק pe ךעלטעטש ערענעלק ןוא ערעסערג ןעוועג ?לטעטש טנעגילעטניא

 ןלייט ענעדישרַאפ ןשיווצ ףמַאק רעוויסערגַא טשינ רעד ,טייקכעלטימעג רעבַא

 יד PR טפרַאשרַאפ ןעוועג זיא רע יוו וליפא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 .ןעמַאר ענעמונעגנָא עסיוועג PD סיורא טשינ זיא ,ןרָאי עטצעל

 ןבָאה לטעטש ןופ רעטקַארַאכ ןפיוא סולפנייא ןסיורג ַא זַא ,ןביילג רימ

 ,ד"יה ץישּפיל ברה זיב ל"צז ךַאברוא ברה ןופ -- םינבר יד טייז ןייא ןופ טַאהעג

 ןבָאה טייז רערעדנַא רעד PD .רעקיטַאנַאפ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז עכלעוו

 :ןטַארקָאטסירַא סעילימַאפ עכעלטע יד לטעטש ONT טסולפנייאַאב ןסַאמרעסיוועג

 .שטיװַאכלַאװ TN ץֶאלק ,סלעָאי ,סייוו ,סרעדנַאז יד

 רעדנַאז לאומש ןוא לאכימ

 "ער קיטייצכיילג ןוא עלערוטלוק ןעוועג ןענעז ,לטעטש ןופ ןריקנַאב יד

 עצרַאװש ןוא סרעדניליצ יד ןיא לוש ןיא יעמוקעג ןענעז .ןשטנעמ עזעיגיל

 ,םינינע עכעלטלעוו ייס ,קיטסיאַאדוי ןיא ייס טעדליבעג קידנעייז ,סעקרושזוט

 ,הביבס רעד ףיוא טקריוועג ONT ץלַא ONT ,ןרידוטש ןגעלפ רעדניק ערעייז ךיוא
INרעדניק יד ןענרעל ןזָאל ןוא ,ןריּפָאקכָאנ ייז ןלָאז עטלטימאב רעקינייוו . 

 ןוא עזעיגילער יד ראפ ןדנעפש רעייז טימ לטעטש ןפיוא טקריוועג ןבָאה ייז
 .סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליפ

 .ןינָאק PR ןבעל ןלעיצנַאניפ םעד ףיוא טקריוואב ןריקנַאב סלַא ןבָאה ייז

 ,ןטקודַארפ ענעדישרַאפ ןלעטשוצ PD הסנרפ טַאהעג ייז ייב TINA תוחפשמ ליפ

 DON TD“ קורדסיוא IW ןעוועג ךיוא זיא ONT ,תופוע ןוא ןטכורפ ,גייצנירג :יוו

 .ןפיוק קרַאמ PR ןייג טשינ ONT טייקשיטַארקַאט

 רעכלעוו ,("שטנַאקַאד ,) יוספעז קיוודול רעטנַאקַאב טלָאמעד רעד וליפַא

 ןעמענפיוא טגעלפ (רעסנעדערק) רענלעק סלַא סרעדנַאז יד ייב טנידעג טָאה

 ..סעקשטנעה עסייוו טימ טעקַאשז ןצרַאווש PR טסעג

 ןטלַאהסיוא ןוא ןענעדרַאנייא םייב טקילײטַאב ךיז טָאה רעדנַאז לאכימ
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 ox רע טגעלפ ,קיטימרַאפ גָאט ןדעי .סַאג-ליש רעד ףיוא ךיק עקיליב יד
 ,לסעק ןופ JOY ONT ןכוזרַאפ ןוא ןרילָארטנָאק

 לאומש ןוא ,גירקטלעוו ןטשרע ןופ טייצ ןיא ןברָאטשעג זיא רעדנַאז לאכימ

 .רעדניק ענייז ייב ,עשראוו ןיא ,ןרָאי רעק20 יד ןופ בייהנָא ןיא -- רעדנַאז

 ("רענירג רעדק) פייוו ןאמרעה

 ןעמַאנוצ TD הביס רעד ןגעוו טיירפשרַאפ ןענעז סעיסרעוו ענעדישרַאפ

 .םינפ סַאלב ןייז ןעוועג זיא MT ןופ ענייא -- "סייוו רענירג,

 ייס ,סעיצוטיטסניא ליפ טציטשעג טָאה ,ריקנַאב א ןעוועג זיא רע ךיוא

 -טג ןשטנעמ ךס א טָאה רע .עשיּפָארטנַאליפ ןוא עכעלטלעוו ייס ,עזעיגילער

 .דסח-תולימג סלַא טנעצָארּפ I טלעג טגרָאב

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב טריטסיזקע טָאה זױהיקנַאב PT ךיוא

 טבעלעג ONT סייוו יורפ יד ,ןרָאי רעקיצנַאווצ בייהנָא ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 ,ןינָאק TD ןדיי יד ןעלדיזסיוא םייב WAT ןיא ןברָאטשעג זיא יז ,םוקמוא ןזיב

 ןיילק ייב ץרא-ךרד ןפורסיורַא גנוטלאה TIN ןעזסיוא ריא TNT טגעלפ יז

 .סיורג ןוא

 לעָאי בקעי ןוא ןאמרעה רעדירב יד

 .לטעטש TD עיצַארקַאטסירַא רעד וצ טרעהעג PR ןריקנַאב ןעוועג ןענעז

apyזיא ,דרָאב רענייש ַא טימ דיי רעזעיגילער ַא ,לעָאי  PWּפָארַא  TDרעד  

 .גירקטלעוו ןטשרע ןרַאפ הלודג

 -סירַא עדאיעלפ רעד ox TID רענאקיהַאמ רעטצעל רעד ,לעָאי ןַאמרעה

 ןא רעבַא ,ריקנַאב PP טשינ גירקטלעוו ןטשרע RI PW זיא ,ןטַארקָאט

 ,זעיגילער גנערטש זיא זיוה ןייז ,םיא טרע ןעמ .לטעטש ןיא רוגיפ ענעעזעגנָא

 .טפאשטריוו יד טריפעג טרָאד ONT ארָאלפ ,ןיכעק עשיטעטש עטנַאקַאב יד

 טגעלפ רע ןעוו םיא קנעדעג PR .ןיצידעמ טרידוטש ONT ןַאילוי ןוז רעייז

 עסורג א TWA זיא סָאװ ,רידנומ ןשיטנעדוטס PT PR עשרַאװ ןופ ןעמוק
 טימ רָאנ טרבחעג PT רע ONT טלָאמעד ,סיורג ןוא ןיילק AND עיצקַארטַא
 יקסרַאלשָאיװ םעד PN דילגטימ רעשידיי רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע .ןטסירק

 רע ןעוו .רעדילגטימ סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טשינ ןענעז ןדיי ןייק ּווו ,בולק

 PN ןעמוקעג TR ןינָאק PR ןיצידעמ ר"ד סלַא ןריציטקַארּפ ןביוהעגנָא טָאה

 רעייז ךיז רע טָאה ,עגַאל רעייז טימ ןוא ןסַאמ עשידיי יד טימ גנורירַאב

 .ןבעל ןשידיי םוצ טרעטנענרעד
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 ןעמענ ןגעוו TX ןעניצידעמ טכַאובעג ,הצע IW טימ ןפלָאהעג טָאה רע

 טשינ ללכב זיא ןבוטש עמערָא ןיא גנולדנַאהַאב רעשיניצידעמ רעד רַאפ טלָאצַאב

 TD ןברָאטשעג 1930 PR רע זיא ןַאמרעגנוי סלַא ךָאנ .טכַארטַאב ןיא ןעמוקעג

 .(עקשיק עדנילב) טיצידנעּפַא ןופ גנודניצטנַא ןַא

 TID עיצַארטסנָאמעד רעסיורג ַא PR טלדנַאוורַאפ ךיז טָאה היוול יד

 יוו ןענַאגרָא-טכַאמ עלעיציפָא יד PIN .ןטסירק ייס ןוא ,ןדיי ייס ,רערערַאפ

 לײטנָא ןבָאה ,סעיצוטיטסניא עשיליופ ערעדנַא ןוא טַארטסיגַאמ ,עװטסָארַאטס

 ןטנַאקַאב םעד ןופ רעטכָאט יד ןעוועג זיא לעָאי יורפ יד .היוול רעד ןיא ןעמונעג

 ענױּפַאק ,וווקשילוט ,דנָאל PD רעמיטנגייא םעד ,ןעקלענ רעציזַאבטוג ןסיורג

TXהחפשמ יד ,רעטיג ערעדנא  Oyeזיא סע :עידעגַארט א טבעלעגרעביא טָאה  

 .טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא PR לרעטכעט ןיילק ַא RNA טנערברַאפ ייז

 רבק ןפיוא ןייג ךעלגעטיגָאט לעָאי יורפ טגעלפ לעָאי ר"ד ןופ טיוט ןכָאנ

 IN ,ןגער PR ייס ,יינש PR ייס ,רעטניוו ייס ,רעמוז ייס ,רעדניק עריא ןופ

 .םוקמוא ןשיגַארט ןזיב

INIןבילבעג ןבעל זיא רעטכָאט עקיצנייא רעייז . 

 שטיװַאכלַאװ יר

 ּסָארטנַאליפ רעטנַאקַאב רעד ןרעוו טנָאמרעד ָאד ףרַאד םינבדנ יד וצ

TNהווקמ יד טיובעגרעביא ןובשח ןייז ףיוא טָאה רע .שטיווָאכלַאוו ריבג , ONT 

 -ךאלפ ONT IVT רעמוז .עטרַאוו רעד TD רעסאוו-לַאווק ףיוא ןעוועג INT זיב זיא

 .הווקמ רעד ןיא רעסַאוו טלעפעגסיוא טָאה ,ןלַאפעג זיא ךייט םעד ןופ רעסאוו

 ,"רזניינבא לעב םעד ,רעװעשטַאכָאס םהרבא 'ר ןואג םעד ןגערפנָא ךָאנ

 .סענַאוו TN רעסַאוו טמעראוועג טימ הווקמ יד ןרָאװעג טיובעגרעביא זיא

 2000 טקנעשעג המחלמיטלעו רעטשרע רעד OND טנעָאנ DNA רע

 תואוולה ןעמוקַאב JANA ןינָאק ןופ ןדיי ּווו ,עסַאק םידסח-תולימג x ראפ לבור

IXטימ ןצונַאב וצ ךיז םירחוס עניילק יד טכעלגעמרעד טָאה סאד .טנעצָארּפ  

 עקיטסניג ףיוא ןלָאצוצקירוצ ,(ןקיטכיו רעייז טפָא רעבָא) טידערק םעניילק

 ,ןעגנוגנידַאב

 ךיז ןבָאה רעגלָאפכָאנ יד עכלעוו טיול ,תונקת יד ןופ טסקעטילַאניגירָא

 : תואוולה יד ןבעגסיורַא םייב טריפעג

 .(גנורעדנע ןָא רעביא ייז ןביג רימ ןוא שדוק ןושל ןבירשעג ןענעז תונקת יד)
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 ue ריז ח

 ךס הפ ונריע יבשות ןיב תולל ונתוא MS רקיה וניבא

 .העמק העמק םלשלו ,ללכו ללכ תיבר ילב כ"ור םיפלא ינש

 טנאריז OY לעסּכעװ אלאז דגנ םירשיו םיבוט םישנאל קר

 אל םא וילע לבקלו תעדל ךירצ ברעהו ,רשי שיא כ"גו חוטב

 ,ללכ םירבדו ןידו הנעט ילב םלשי ברעה אוה יזא הולה םלשי

 םא ךא ,ןינוק ריעב הפ םיבשוי ינב רשא תעב קר תאז לכו

 .וז תובייחתהמ OF םירוטפ יזא ריעה תא ובזעי

 האממ רתוי אלו םישמחמ התוחפ 'יהת אל האולה (1

 .כ"ור

 לע וא האולה לע כ"ור םישמח האולה תלבק דעב (2

 עובשב עובש ידמ ק"שצומ לכב רוחיא םיש ילב םלשל ברעה

 ,כ"ור ינש ךס ל"ז חונמה ינב ילצא 10 העש דע 9 העשמ

 .עובשב עובש ידמ כ"ור עברא ךפ כ"'ור האמ הלבק דעבו

+ 

 TR עשידיסח ,ןטַארקַאטסירַא עריא טימ לטעטש שידיי רעזדנוא קעווַא

 וליפא .רעטסומ א ןייז עמערַא יד ייב ןגעלפ עכייר יד .ןשטנעמ-סקלָאפ עטושפ

 רעבייוו יד טגעלפ קרַאמ-רעּפעט ןפיוא קנעש רעניילק רעד ןופ "עיכעטרעב,

 טשרע זַא ,גנירעה עריא ןופ טעטילַאװק רעד ןגעוו ןגייצרעביא רעדניק ןוא

 ןטנעמוגרַא יד טימ ...גנירעה עבלעז יד טפיוקעג סייוו ןוא סרעדנַאז יד וליפַא ןבָאה

 .ווּורדזזדנָאב ןירעמערק יד טצונַאב ךיוא ךיז טָאה

 רעשרלעפ -- יקפווַָאקירטס בקעי 'ר

 ,רעשדלעפ רערעלוּפָאּפ TN רעטבילַאב ,רעטסטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא רע

 .טסירק ןוא דיי ,סיורג ןוא ןיילק רַאפ ףליה עשיניצידעמ טלייטרעד טָאה סָאװ

 ענעשעמ יירד טימ ערוזער ַא טַאהעג ךיוא רע טָאה) רעשדלעפ רעטרימָאלּפיד סלַא

 ןקילײטַאב ךיז וליפָא ןוא ןטפעצער ןביירשראפ טגעמעג PIN טָאה רע (רעלעט

 .ןטייקנַארק ןופ ןלאפ עטסנרע ןיא סמויליסנָאק ייב

 רעשידיי ןייק זיא גירקטלעוו ןטשרע ןופ טייצ ןיא הפיגמ-סופיט רעד תעשב

 טימ טָארדעג טָאה טסירק א ןעמענ ןוא -- ןעוועג טשינ ןינַאק ןיא רָאטקָאד

 טלייטרעד טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד ןעוועג רע זיא -- גנולדנַאהַאב-לָאטיּפש

 ןוא ןטלַאהַאבסיוא IND ןלַאפ-סופיט ייב םיא טָאה'ס לייוו ,שפנ-תריסמ טימ ףליה

 םעד בילוצ .ףָארטש עסיורג א טָארדעג טכַאמ-סטייהדנוזעג רעד ןדלעמ טשינ

216 



 ,ןיטנַארַאק ףיוא ןרָאװעג ןעמונעג טשינ החפשמ רעד PR עטנוזעג PN ןענעז

onגנוריניאור א ןייז םרוג טגעלפ  PDלאווק-הסנרפ . 

TNייס גָאט ייב ייס ,טייקכעלדימרעדמוא טימ רע טָאה תונכס יד ץָארט  

 בור'ס ,ףליה ןגָארטעג ,ןגער PR PR יינש PNR טסָארפ TN ץיה PN ,טכַאנ ייב

 רע ןוא ,טייקכעלגעמ ןייז טיול טנױלַאב םיא טָאה רעדעי .ןבוטש עמערָא ןיא

 ןעוועג ןעמעלַא טימ ,טסיירטעג ןדעי ,לכיימש ןטוג א om ןעמעננָא טגעלפ

 .טעטכַאעג ןוא טנעקעג םיא טָאה רעדעי ןוא טנעקעג רע טָאה ןדעי ,ןדנובעגסיוא

 רעטניוו ריאמ

 טלעטש ןקסע ןכעלטפַאשלעזעג קיטייזלַא ןוא ןשיגרענע IX PD פיט א

 .רעטניוו ריאמ 'ה IND ךיז טימ

 JN 1905 רָאי PR ןיוש רע טבייה ,ןינָאק PN 1887 רָאי ןיא ןריובעג

 ONT ןעוועג זיא ענייז טעברא עטשרע יד .טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןייז

 ,קעטָאילביב ַא ןדנירג

 רעשידיי רעד PD גנולײטּפָא IN ןינָאק PR רע טעדנירג 1901 רָאי ןיא

 ייר א PR טעברַאעגטימ טָאה PR ,גרוברעטעפ PR טפאשלעזעג רעשירַארעטיל

 רעכלעוו טימ ,רוטַארעטיל ןופ שוח א טימ שטנעמ סלַא ,ןבַאגסױא עשירַארעטיל
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 רעשירַארעטיל רעד ןגָאז וצ ױזַא רע טרעוו ,ןבעגעגּפָא קרַאטש ךיז טָאה רע

 DROW PT PR -- ךוב ןשידיי ןראפ רָאדַאסַאבמַא

 -עיצארגימע רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ רע טרעוו 1912 רָאי ןיא

 .רָאטַאנרעבוג-לארענעג רעוועיק ןכרוד טקיטעטשַאב ,גרוברעטעפ ןיא טפַאשלעזעג

 רעד PD רָאטקעריד רעד רעטעפש טרעוו ,םויזַאנמיג ןשידיי ןופ רעטערקעס

 .ןַאמדלַאװ-לעגָאפליּפש ייב קירבַאפ-טריּפס

 -עג ןטפַאהרעטסומ סלַא ןעמעלַא ךרוד טצעשעג רעז טרעוו רעטניוו 'ה

 -ןרע ייר א רע טמענרַאפ ,דיי רעכעלגעמרַאפ א ןיילַא ,ןקסע ןכעלטפַאשלעז

 TID רָאטקעריד יווָארָאנָאה רעד זיא רע .סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ PN ןטמַא

 רעדנירג ,DW ןופ סעזערפ PR רעדנירג ,קנַאב רעוויטַארעּפָאָאק רעשידיי רעד

TXרעייטשרָאפ  PDהמשנ יד רע זיא םוטעמוא ןוא .א .א עפורג-"ָאוויי, רעד  

 .רעריפנָא רעשיטקַאפ PR TX“ עיצוטיטסניא רעד ןופ

 יקסנישַאלַאישזד ךורב

INזיולב טשינ ,ןקסע רענעעזעגנָא  PRרָאנ ,ןינָאק  PRרעצנאג רעד  

 סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טשינ טור Po PT IN AAT INP ןעמ .טנגעג רעקימורַא

 .םינינע ענעדישרַאפ PR ןצנעוורעטניא ןגעוו ןעמוק

 זיא רע :טַארטַאטש ןופ ןאמטַאר יקסנישָאלַאישזד 'ה זיא TRO עלא

 דילגטימ-טַאר ,ןייארַאפ-םירחוס ןופ סעזערפ ,הליהק רעשידיי רעד ןופ סעזערפ

 -- ללכב ןוא ,"טרַא, ןופ דילגטימ"גנוטלַאווראפ ,קנאב רעשידיי רעד ןופ

 .סעיצוטיטסניא ייר רעצנאג א PR ןטערטרַאפ

 רעד JID עטַאט רעד, ןפורוצנָא םיא אמזוג PP Pr טשינ טעוו סע
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 ONT ןעמ טפיול ,דיחי ןופ רעדָא ללכ ןופ יצ ,הרצ א סעפע רָאנ יוו .?טָאטש

 יכרצב קסוע ןופ פיט רעתמא רעד זיא'ס יקסנישָאלַאישזד 'ה וצ עטשרע

 .הנומאב רובצ

 ןאמיונ המלש ר"ד

 ןוא ןטנַאקַאב םעד טנגעגמוא ןוא ןינָאק ןיא טנעקעג טשינ טָאה רעוו

 ? ןאמיונ רַאטקָאדנייצ ןרעלוּפָאּפ רעייז

 ןטשרע PD OPS רעד ןיא עשראוו PD זדנוא וצ ןעמוקעגּפָארַא זיא רע

 טרעוו ,1905 רַאי TD TNT "טסידנוב , א גנוגייצרעביא ןופ קידנעייז ,גירקטלעוו

 -נרָאי זיא רע .רעוט רעטבילַאב ןעמעלַא ךרוד ןוא "רעניימעגלַא, TS ,זדנוא ייב רע

 ןוא ןײארַאפ-רעקרעװטנַאה TD רעדנציזרַאפ .טארטאטש PR ןַאמטַאר גנַאל

 IN יצ AND וצ הבוט א דיי ַא טיירג דימת זיא רע .קנַאב ןופ ONT PR דילגטימ

 .םינינע רעקרעווטנַאה ןיא רעדָא ,טַארטסיגַאמ PR ,ָאװטסָארַאטס PNR ץנעוורעטניא

 .טלציוועג ןוא טשימעגסיוא Pr "טייק ןוא ,TW טימ ,רעבעלטניירפ ַא

 DIN“ ךיז רע ONT IND PR .רָאטקַאד-סקלָאפ א TD פיט רעתמא רעד

 ראפ ,טייקשינעמכַאפ רעטוג ןוא ,טייקזיצערפ רעכעלנייוועגרעסיוא טימ טנכייצעג

 .תוחנה עסיורג רעייז טכאמעג רע טָאה עכעלגעמראפ-טשינ Ono TN רעטעברַא

 .ןלעפ por טליפעגּפָא ONT ןעמ ,1936 PR ןינָאק טזָאלרַאפ טָאה רע

 עזוארק בייל 'ר

INקינוואל רעקירעיגנַאל ,ןינַאק ןיא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רענעעזעגנָא  

DPXרעכייר ַא :סרעטסיימרעגריב ליפ ןופ רעבעג-הצע רעד ,טַארטָאטש  “OND 

 הצע ןא ןכוז ןגעלפ ,תוכאלמ-ילעב PR םירחוס ,ןדיי ןעמעוו ייב ,רחוס-רוטקַאּפ

 .םינינע עכעלטפעשעג ןיא

 ("ץישזדעשזד רעד,) ןַאלּפַאק השמ 'ר

 ןופ רעציזַאב ןוא יירענערבלגיצ ַא ,"אקנילג, ףרָאד ןופ רעמיטנגייא רעד

 PR ןַאמטַאר ןרַאי עגנַאל ,ןקסע רענעעזעגנַא IN :טָאטש PR רעזייה עכעלטע

 רעדנירג יד TD ןוא םוירָאטַארוק PR דילגטימ ַא .הליהק PR רָאזָאד ,טַארטָאטש

TIDםעד טעדנעפשעג רע טָאה עיזאנמיג רעד ןופ ןינב םעיינ ןרַאפ ,עיזַאנמיג  

 -- סעסנָאװ עגנאל טימ רעטיובעג טסעפ א ,ןתרבג א דיי ַא .לגיצ םוכס ןקיטיינ
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 רעכעלטניירפ א ןעוועג רע זיא ,ץירפ ןשיליופ "םענעסירַאפ , ַא ןופ פיט ַא םגה

 .טסעומשעגסיוא ךיז שטנעמ ןטסטושפ ןטימ ןוא ןעמעלַא טימ

 זייוודניק ןופ .טרידוטש ןבָאה ,ןעוועג ייז ןענעז ףלעווצ ,רעדניק ענייז

INןעמענרַאפ רעדניק ענייז טנרעלעג רע טָאה  “Prטעברַא טימ , IWINןפיוקרַאפ  

 .טָאטש PR ןטקודָארּפ ענייז

JONIייז ןבָאה ןשטייד יד ךרוד ןינָאק ןעמענרַאפ  ONןענעז ,טריטסערַא  

 TS טלדנַאהַאב טוג ייז טָאה רע IN ,ןטעב םיא ראפ רעטעברַא ענייז ןעמוקעג

 טרָאד ךעלניישראוו TR עשראוו PP קעװַא זיא רע ,טײרפַאב ON טימרעד

 ,ןעמוקעגמוא

 גרעבנעוועל דוד השמ 'ר

 רעוטיללכ רעטנַאקַאב ַא ,עיגרענע רעכעלנייוועגרעסיוא טימ שטנעמ א

PNיד ןופ רע טרעוו ,עיצוטיטסניא זיא סע רעכלעוו ןיא טמוק רע ּוװ .טָאטש  

 .וויסאפ ןייז טשינ םיא טזָאל רוטַאנ עדנזיורב ןייז .עטסויטקַא

 עיזאנמיג TD םוירָאטַארוק PR דילגטימ ,טַארטָאטש ןיא ןאמטאר זיא רע

 DAN“ רע טָאה עיגרענע ליפ ."אשידקדהרבח, PR ONDA ןעוועג IW עגנַאל ןוא

 טימרעד ןוא may םשל ץלַא ןוא ,"תמא לש ,ton ןופ הרבח רעד PR טגיילעג

 טפעשעג-עירעטנַאלַאג ןייז טקיסעלכַאנרַאפ

 ץישפיל המלש 'ר

IXרעמיטנגייא  PDרענייש ַא טימ דיי רעשידיסח ַא ,טפעשעגנברַאפ ַא  

 טגעלפ ץישפיל בר רעד ןעמעוו טימ ,םכח:דימלת א ,ןדמל א ;דרָאב רעגנַאל

prתולימגילעב א ןוא הקדצילעב א .ןטכירעג-םיררוב ןיא הצע ןא ןטלַאה  

 -סטכיזפיוא PR רבח א ןוא הליהק PNR רָאזָאד ,טַארטָאטש PX ןַאמטַאר ,םידסח

 .טַאטש PR םיתב-ילעב עטסנעעזעגנַא יד ןופ ןעוועג זיא רע .קנַאב ןופ טַאר

 עקשטיר םהרבא 'ר

 .טארדטַאטש ןיא ןַאמטַאר ,ןיזאגַאמ-רעטערב PX קַאטרַאט ןופ רעמיטנגייא

INןקסע  PNסעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליפ ענעדישרַאפ . 
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 טשריפ לדנעמ 'ר

Iרבח ַא ,ןקסע רעטנַאקַאב ,רחוס רענעעזעגנָא  PRקיטעט ,"יחרזמ,  

pxגנַאלרןרַאי ןעוועג ,סעיצַאזינַאגרָא עשיּפָארטנַאליפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג  

PXרַאפ לוש-"הנבי, רעד ןופ רעציזרַאפ ןוא הליהק ןיא סנרפ ,טַארטָאטש - 

 רעד PN ןוא ןייאראפ םירחוס ןופ רעייטשרַאּפ ןעוועג ךיוא זיא רע .גנוטלַאוו

 ןרענעלקרַאפ ןפלָאהעג ןדיי ליפ טָאה רע ּוװ ,טמַא-רעייטש TD עיסימָאק-סגנוצַאש

 .דניקרעטסעווש ןוא יורפ רעד טימ עשרַאוו PR ןעמוקעגמוא .ןרעייטש יד

 (עיש) והיעשי שטיוועיקדוי 'ר

 רעכעלטפאשלעזעג רעוויטקַא IN רעייז ,עשזנַארב-ןזייא רעד ןופ רחוס א

 עוויטקַא עקידנריפ יד PD ןקסע רעשיטסינויצ רענעבעגעגרעביא רעייז א ,רעוט

 קיטעט PIN ,סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ IND ימ TN טייצ ליפ רעייז טיג ,רעוט

 .ןדנָאפ עשיטסינויצ עלַא ןיא ןוא לוש-"הנבי, רעד ןיא

 רעד ןופ דילגטימ-סגנוטלַאווראפ סלַא סיוא ךיז רע pipes לעיצעפס

 ,ץישפיל NOW PR רעטניוו ריאמ טימ ןעמַאזוצ ּווו ,קנאב רעוויטַארעּפָאָאק

 -- ןרַאי רעקיסיירד יד TID DTN ןרָאיײסיזירק יד ךָאנ קנַאב יד ייז ןרינַאס

 ."סרפ לבקל nan לע אל, pox סָאד ןוא

 ןאזהרש (שַאילע) ןהילא רעניבַאר ר"ד

 רעד ןשיווצ ךיז טָאה המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 דייִזלַא ענייז טימ ןַאזהרש שַאילע טנכייצעגסיוא טנגוי רעטנעגילעטניא רענינָאק

 טסיאערבעה רעטוג א ,יוליע ןַא ןופ פיט א ןעוועג זיא רע .ןשינעטנעק עקיט

 ,ערוטַאמ ןעמוקאב ןוא ןרעטסקע סלַא טנרעלעג טָאה רע .דומלת Np רענעק א ןוא

 רענעעזעגנַא IN טרעוו .ןעדזערד PP רעניבַאר סלַא ןרידוטש קעווא טרָאפ

 .טסינויצ "רעטנערברַאפ, WANT ןעמ יוו ןוא ןקסע רעשיטסינויצ

 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרַא ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא זיא רע

 ,תירבע ענעסקַאוורעד PR רעדניק טימ טנרעל רע ,ןינָאק PX עיצַאזינַאגרָא

 זיא TN גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןופ עטכישעג ןגעוו ןגַארטרָאפ טלַאה

 ןיא ןאמטאר טייצ ַא DIN זיא ,קעטַאילביב רעד ןיא ,בולק-"יבכמ, PR קיטעט

 זיא .ןסיוו ןוא טייקכעלרע ןייז רַאפ ןעמעלַא ךרוד ןרָאװעג טרעעג .טַארטָאטש

 .הליהק רעשידיי רעד ןופ רַאטערקעס ךיוא
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 ךארייב המלש 'ד

 רעטסנבעגעגרעביא "ןבעל ןוא בייל, טימ ןוא עטסוויטקַא יד ןופ רענייא

 רע טגעלפ ץלָאטש טימ ,ןינָאק PR גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד PR רעוט

 .םערַא ןרעטנוא לצרעה ר"ד םעד טריפעג טָאה רע זַא ,ןלייצרעד

 (ןעגנורעכיזרַאפ ןופ טנעגַא IN ןעוועג זיא רע) הסנרפ תוגאד ענייז ץָארט

 זיא זיוה PT .גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןבעגעגפַא טייצ PS ימ ליפ רע טָאה

 וצ ןופ טייו ןעוועג זיא רע םגה .עילידיא-ןעילימַאפ ןופ רעטסומ א ןעוועג

 ןאמרעה :עיזאנמיג PR טנרעלעג רעדניק Pp עלַא INT ןבָאה ,ךעלגעמרַאפ ןייז

 .קסיווָאקלָאוו PR ןירערעל ןעוועג זיא WONT ,עטסגנוי יד .ירוי טרידוטש טָאה

 ןעוועג TRO עגנַאל זיא ,רעטנַארעלָאט ןוא רעזעיגילער ַא pos ,המלש 'ר

 PN עבאגפיוא יד טאהעג DONA רע ,עיצַאזינַאגרָא רעשעלרעייפ רעד PR קיטעט

 ןעוועג םיא ייב זיא ONT ,טײּפמָארט ַא טימ ןרימרַאלַא וצ הפרש א ןופ לַאפ

 .בוטש ןיא

 םַארב ןרהא 'ר

 -סױרַא טנעמָאמ ןטשרע ןטימ דלַאב טָאה סָאװ ,פיט רעשילַאכרַאירטַאּפ א

 ליפ טימ שטנעמ א ןזיוועג ןבָאה רעטרעוו עשיצילמ ענייז .דובכ סיורג ןפורעג

 .המכח ןוא גנורַאפרעד-סנבעל

 סָאװ ןעוועג .םידסחיתולימג ,הקדצ IND IDX טיירב ןעוועג זיא בוטש ןייז

 טצעשעג .ןדירפוצמוא קעװַא טשינ זיא רענייק .טייל עמערָא יד ןבעגוצקעווַא

 יד .עטרידוטש עלַא -- רעדניק ענייז .ענעגייא ןוא עדמערפ ןופ ,ןעמעלַא ךרוד

 -עפש זיא לאירבג .1916 רָאי PN "יבכמ,, ןופ WPS ןוא רעדנירג pr עטסטלע

 .לארשי-ץרא ןייק םילוע עטשרע יד Tip רעט

 -שעל ןיא עירעטלַאכוב יד טריפ (ַאישטע) ANON רעטכָאט עטסטלע יד

 .ןינָאק ןיא ָא'ציוו ןיא וויטקא ךיוא זיא ,לארשי 1933 טכוזאב .לימ סיקסנישט

 רעשיטילַאּפ בילוצ PR סעידוטס יד ןסייררעביא זימ -- דוד -- רעטסגניי רעד

 ,רעייטשרַאפ עוויטקַא ערעייז ָאד ןבָאה ןעייטראפ עלַא .דנַאל'ס ןזַאלרַאפ טייקיטעט

 ןופ העפשה רעד רעטנוא זיוה לערוטלוק ַא .סקניל רָאג זיב ןטסינויצ ןופ

 .רוטלוק ןוא ךארפש רעשטייד רעד

 רעניימעגלא טימ ןדמל א ,דיי רעזעיגילער גנערטש א ,םארב ןרהא 'ר

 ןעוועג .גרַאווזַאלג PD טפעשעג ַא טַאהעג ןרָאי עגנַאל טָאה גנודליב רעכעלטלעוו

 רענייא זיא ,סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליפ ןוא עכעלטפאשלעזעג ןיא קיטעט

 טימ ךיז ןקינייארַאּפ JONI ,ןוא עסַאק-ספליה רעשירחוס רעד ןופ רעדנירג יד ןופ
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 רָאטקעריד רעד רע טרעוו TI רעקיצנַאווצ יד גנַאפנָא ,עסַאק רעקרעווטנַאה רעד

TDעכעלטע .קנאב רעוויטארעפַאַאק רענענַאטשטנַא יינ רעד  ON?רע טעברַא  

IXטסקַאוועצ קנַאב יד .טלָאצעג  TN PTטריפעג טרעוו  ISליפ  “SOND PIN 

 ןקידתומימת ןייז טצונעגסיוא ןבָאה ליפ .םענייא ןדעי טביילג רע ; ןפוא ןלַאכרַאי

 .טייקכעלמעננאמוא ליפ רעייז טפאשרַאפ ON טימרעד ןוא ןביולג

 ץישפיל רוטרַא רעטפיגַאמ

 רעקיסיירד יד ןיא רעוט עכעלטפַאשלעזעג עגנוי יד ןופ ןעוועג זיא רע

 ,רעטעפש ןוא עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןיא טנרעלעג טָאה .ןינָאק ןיא ןרָאי

 (ONT טַאהעג טשינ ןוא ,טעטיסרעווינוא םעד ןקידנע ןכָאנ .עיּפָאזָאליפ טרידוטש

 רע טָאה ,(ןליופ PR רעקימעדַאקַא ןשידיי ןופ עגַאל יד ןעוועג זיא ױזַא) ןָאט וצ

 .טַאטשרַאװ םעד טריפעג ,טױט סרעטָאפ םעד INI ןוא ןדיינשוצ טנרעלעג ךיז

 .רעקימעדַאקַא IN רעדיינש א ןבָאה וצ ןעוועג הכוז ןינָאק טָאה ױזַא

 סלַא ןבילקעגסיוא רע טרעוו ,ןאמיונ ר"ד ןופ ןינָאק ןזָאלרַאפ ןכָאנ

 AND“ רעד ןיא טלייוועגסיוא טרעוו רע .ןייאראפדרעקרעווטנאה ןופ רעציזרָאפ

 .1939 ,ךורבסיוא-המחלמ םעד וצ זיב קיטעט זיא רע וו ,קנַאב ןופ גנוטלַאוו

 1940 ןיא ןוא ,סיצַאנ יד ןופ תונברק עטשרע יד ןופ רענייא זיא רע

PD WANSץעיורג ךָאנ ןדיי ליפ טימ . 

 ,בוטש ןופ ןעגנערב IZ סעפע ידכ ,ןינָאק PP ןרָאפ טווורפעג טָאה רע ןעוו

 .טיוט DIS טקינייפרַאפ TIN טפאכעג סיצַאנ יד םיא ןבָאה

 יקסוועיעשזדנעס ףלָאװ םהרבא 'ר

 ,שילאק PL הבישי רעד pr טנרעל ,ןרָאי-רעדניק ענייז pp יוליע ןַא

 לענש ךיז טברעוורעד רע .םיובנירג 'ר ןוכ םעדייא IW זיא ,הארוה רתיה טמוקַאב

 בקעי 'ר בר םעד טפלעה ןוא גנורעקלעפאב רעד ןופ ןזיירק VON PR גנונעקרענָא

 יד קידנעייגכרוד .דובכ ולוכ טלעטשעגרַאפ טָאה עכלעוו טלַאטשעג ַא .ץישפיל

 .טָאטש רעד ןופ ןסיוועג ONT טייג סע IN ,טסּווועג םייוג TN ןדיי JANA ,סאג

 TNO וצ טיירג ןעוועג דימת ןוא ךיז רַאפ טרעדָאפעג טשינרָאג לָאמנייק טָאה רע

poxטלייצרעד טרעוו דיגמ רעוועשטידרעב ןגעוו .םענעי רַאפ , DON INקידנעייז  

 טָאה עמַאמ סרעוועשטידרעב םעד .בוטש רעייז ןרָאװעג טנערברַאפ זיא ?WN ףניפ

 .עקימורַא יד טלסיירטעגפיוא ןבָאה תוללי עריא ןוא טנעה יד ןכַארבעגנעמַאזוצ

 שדקמה"תיב ONT :רעטומ ןייז וצ ןפורעגּפָא PT INT ON רעוועשטידרעב רעד

 טימ זיא סָאװ ,רעסערג ןעוועג טשינ ןענייוועג יד ןענעז ,ןרָאװעג בורח זיא
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 טנערברַאפ PIN זיא סע זַא ,טגָאזעג רעטומ יד טָאה טלָאמעד !עמַאמ ,ריד

 ךיז טיצ סָאװ ,םאטש רעזדנוא TD ווירביסוחי רעד בוטש רעד ןיא ןרָאװעג

 טבייה ,יוזא בוא :ןעירשעגסיוא INT טָאה רעוועשטידרעב רעד .ךלמה דוד ןופ

 םעד ןביוהעגנָא ONT יקסוועיעשזדנעס ףלָאװ םהרבא .רימ ןופ סוחי רעד ןָא ךיז

 ,טנעקרענָא טייקכעלנעזרעפ PO ןבָאה VON ןוא ךיז ןופ סוחי

 םוצ קינייוו וצ ןעוועג זיא טריפעג טָאה יורפ ןייז סָאװ בלעוועג סָאד

 ענייר יד קיבייא ףיוא ןעמונעגוצ טָאה 1924 PR ךָאװטימ רעשיגַארט רעד .ןבעל

 טגעלפ ןגרָאמירפ ןדעי .ןרָאװעג קלתסמ ךָאנ גנוי ױזַא רעדייל זיא סָאװ ,המשנ

 עילימאפ רעד ראפ העושי ַא ןטעבעג TX תורבקה-תיב ןפיוא ןפיול יורפ ןייז

 .לארשי ללכ רַאפ ןוא

 ץישּפיל לאומש 'ר

 ןופ רענייא ךיוא ;רוד ןרעטלע ןופ רעוט עכעלטפַאשלעזעג יד PD רענייא

 ,ויטַארעּפַאַאק-םוסנַאק ןוא ןײארַאפ-רעקרעװטנַאה ןופ רעדנירג יד

 יד ןיא ןעמונעג לייטנָא ,הליהק רעד PR רָאזָאד ןעוועג רע זיא טייצ ַא

 ךיוא גירקיטלעוו ןטשרע ןתעב .סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליפ ליפ ןופ ןטעטימאק

 -נאליפ ערעדנַא ןוא ,ךיק רעקיליב רעד ןופ ןטעטימָאק יד PN וויטקַא ןעוועג

 -תולימג, רעד TD רָאטַאדנופ ןוא רעדנירג רעד ןעוועג .סעיצוטיטסניא עשיּפָארט

 ."םיליהת, הרבח רעד ייב עסַאק "םידסח

 שימ קחצי 'ר

IKןרעטלע ןופ ןקסע  ANTטנַאה ןופ רעוט ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא - 

 רעקרעװטנַאה רעד ןופ ךיוא יוו ,וויטַארעּפַאַאק-םוסנָאק ןוא ןייארַאפ-רעקרעוו

 רעד ןיא דילגטימ טרעוו רע ּוװ ,קנַאב רעוויטַארעפַאָאק רעד ןופ TN עסַאק

 גנוטלאווראפ רעד PD רעדנציזרַאפדעציוו רע זיא ןרָאי ליפ .גנוטלַאווראפ רעטשרע

TDןוא "ך"נת, הרבח ןיא יאבג ,ןייאראפ-רעקרעווטנַאה  PINקיטעט  DPRרעד  

 ."אשידק-הרבח,

 ןתמ טימ ןשטנעמ ןפלַאהעג ליפ רעבָא רע טָאה ,רעכייר ןייק טשינ םגה

 .תלוכי ןייז רעבירַא רתסב

 ייב טָאה סרעדיינש רוד א .טָאטש ןיא רעדעיינש עטסעב יד ןופ רענייא

  oNןברַאטשעג זיא שימ קחצי 'ר .ךאפ סאד טנרעלעג  PRרָאי 1940.
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 רלעפנעזָאר השמ 'ר

 .(םיטילפ רעשילאק יד ןופ) רעדיינש א ,דלעפנעזָאר לאינד ןופ ןוז א

 םעד הקשַאמ TD רבח א ,םכח-דימלת א ןעוועג ,הבישי ןיא טנרעלעג טָאה רע

 ראפ טעדנעפשעג ליפ PN הקדצ-לעב א ןעוועג .בר םייב רעייגניירַא ןוא ןוז סבר

 דעו ןיא רבח א טרעוו .תונרק עשיטסינויצ ןוא סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג

 .רעריסַאק px לוש""הנבי, רעד ןופ

 DP טימ טפעשעג-עיצקעפנָאק NR PD רעמיטנגייא IW ןעוועג זיא רע

 טפעשעג ONT רע טריפ ,1933 PNR ןייז הלוע PR WWI TN ,קינלעימכ יורפ רעגיווש

 רעכעלגעמראפ PP טשינ TD טמַאטשעג DNA Awa 'ר .עשטוג יורפ ןייז טימ

 טושפ ןטלַאהעג ךיז רע טָאה רחוס רעכעלגעמרַאפ ןוא ןדמל א קידנעייז .בוטש

 טלָאצעגסיוא ,קינפולאכ םעד .טעבראעג םיא ייב טָאה ONT ,הכאלמ-לעב ןדעי טימ

 ."דבועה רכש pon לא, ןעוועג םייקמ TN טייצ רעד ןיא

 -נעזָאר יד ייב ןטעברַא I ידכ ,וסירעג טושפ PT ןבָאה רעדיינש יד

 טנָאקעג טָאה רע .רעמ ןוא רָאי ןעצ יצ ןטעברַא םיא ייב טגעלפ ןעמ .סדלעפ

 ןעמוקעגמוא זיא רע .רחוס ןוא שטנעמ ,טייקלדייא ןופ רעטסומ ַא יוו ןעניד

 .ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא

 קידצ לארשי 'ר

 ןעוועג זיא רע .ךעלרעקוצ ןופ לקירבַאפ ןיילק ַא ןופ רעמיטנגייא רעד

 רעתמא רעד -- ,רעטוג ַא רוטַאנ רעד ןופ ןוא שטנעמ רעטנַאסערעטניא ןַא רָאג

 וליפא ,ןפלעה וצ ןקיטפרעדַאבטיונ ןדעי טיירג קידנעטש ,הבוטדלעב א ןופ פיט

 PR עשידנוב ,עשיטסינויצ :דנָאפ ןדעי IND טדנעפש רע .תלוכי ןייז רעביא

 ייבאד רע זיא ,1905 NO ןופ ךָאנ טסידנוב ַא םגה .סעיצוטיטסניא עזעיגילער

 DN "אשידק-הרבח, PR קיטעט ."םירומשמ תרבח, PR יאבג א PR זעיגילער

 -ראפ ייב IND וצ סָאװ ןהצע TN סעקנַאב ןלעטש ,עקנַארק ןכוזאב ךיוא טגעלפ

 .רָאטקַאד א ןעוועג קיטיינ זיא'ס PA LW .א ןעגנוליק

pwטגעלפ ןעמ  oxסָאװ ,ןצעביק  SONDקידנעייז ,זיא רע "טסידנוב,  

 רע .טקנוּפדנַאטש PT טקידייטרַאפ ןצרַאה PNR Pr קידנּפַאלק רע טָאה ,זעיגילער

 קידנעייז רתוומ ,ןעמוקעגכרודַא ןדעי טימ ןוא םולש ףדור א דיי ַא ןעוועג זיא

 -טנַאה TD גנוטלַאוורַאפ רעד PR דילגטימ ןרָאי עגנַאל ןעוועג זיא רע ,סנייז ףיוא

 .רעוט עטסעב YPN ןופ רענייא ןוא ןייאראפ-רעקרעוו

225 



 יקסנודרופ םולש 'ר

 nxt לכב ויה הסנרפה תוגאדב םידורט דימת ויה ריעה ידוהי בור יכ ףא

 תירוביצה םתדובע תא ושעו הנומאב רוביצ יכרצב וקסע רשא םישנא רבח םהיניב

 .סרפ לבקל תנמ לע אלש

 היהש תיבכ עודי היה םתיב .םירמ ותשאו יקסנודרופ םולש 'ר היה םהיניב

 .תופי םינפ רבסב םיחרוא תלבקל החורל חותפ

 וכפהנו םהיסכנמ ודרי רשא ,ריעה ידוהימ קלח ,חספה גח ינפל םימיה םירוכז

 רתיו ,קלס ,המדא יחופתב םקלח תא לבקל התיבה םהילא םיאב ויה ,םיכרצנל

 .גחה תארקל םיינויח םיכרצמ

 יפל ךלה אוה .םתנמ תא דחא לכל םהידי ומב םיקלחמ ויה ותשאו םולש 'ר

 ,ריעה ירישעמ המכ םהיניב ,ולצא הנכומ התיהש רתסב הקדצ ינתונ לש המישר

 תא םסרפל הצר אלש שיאה תרזעל וקלח תא ןתנו ,בר דובכב ותוא לבק דחא לכ

 .םיבר יניעב ותוא שייבי אל ו"חש ומש

 .ולש קסעה תא בוזעל היה ךירצ רשאמ םויה עצמאב וליפא השע אוה תאז

 .הזל קוקזה רחא ידויהי םע רבד לכב קלחתהל גהנמ ולצא הז היה

 ידלי סינכהל ,הלודג הווצמכ וז ותכאלמ תא הארו להומ םג היה םולש 'ר

 ,תקחורמ הרייעב וז הווצמ םייקל ול ןמדזנ םאו ,וניבא םהרבא לש ותירבל לארשי

 םיכסיש ילבמ םיקחרמל עסנו ויקסע לכ תא בזע ,ןינוקב דירי םויב הרקמב הז היהו

 .תושובחתו תואופרל ופסכמ איצוה דוע םימעפל .ךרדה תואצוה תא הרזחב לבקל

 התיה התיבה הז תא איבהשכו "ךאקעל, min 2 תירבה ילעבמ לבקל היה גהונ

 ."הלוגס,כ םידלי יכושח םישנל תקלחמ ותשא

 -דומלת,ב דובכ אישנ תויהל ןמז דוע ול אצמ הסנרפה תוגאד לכל ףסונ

 ידיסח לש "לביטש,ב יאבגו "סנ לעב ריאמ 'ר, תרבח לש שאר בשויו ,"הרות
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 ,חותפ ma םלצא ואצמ ירה םיפסכ ףוסאל לארשייץראמ םיחילש ועיגה רשאכו ,רוג

 ידכב הצרא תולעל םמולח היה המחלמה ץורפ ינפל תונורחאה םינשב

 השק ךא ,הז םשל תוריינה תא רבכ םהל וניכה וליפא ,לארשיב םנב םע דחאתהל

 .םינבו םתיב תא בוזעל םהל היה

 הילידיאה םע הזה תיב םג סרהנ ,הינלופב לארשי תיב לכ ןברוח םע ךכו

 .חצנל םייחה רורצב םרכז תא רורצל קר ראשנו תיתחפשמה

 קידצ (ךונח) ךענעה 'ר

 PR ןריובעג ("רעכַאמנטַאװ רעד, לדנעמ 'ר) קידצ לדנעמ 'ר ןופ ןוז א

 ןופ רעטכַאט יד ,רתסא הנח טימ 1898 PR טַארייהעג .1870 רָאי PR קערוט

 .ןינָאק ןיא לגיר לכער ןוא והילא לאכימ

 טריסערעטניא ןוא ןעמונרַאפ דלַאב ךיז רע טָאה ןינָאק PNR קידנעמוק

 תפוק, ,"ך"נת הרבח, רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא .ןכאז עשהליהק טימ

 ,ך"נת הרבח רעד ןופ יאבג רעטשרע רעד ןעוועג ןרָאי עצנַאג יד ."םידסח תולימג

 -סיוא המחלמ ןופ ןרָאי עטצעל יד זיב אשידק הרבח רעד ןיא יאבג ןוא רבח א

 ייב ךיוא יוו ,ןדיי יד ייב טבילַאב רעייז ןוא רעכעלרע ןַא ןעוועג זיא רע .ךורב

 ,הרוחס-טינש טימ טלדנַאהעג ,טעווערַאהעג רע טָאה ןרָאי עצנַאג ענייז .ןטסירק

 .גנוטעברַאסיוא רעשזדָאל ןוא רעקרוט

 טנַאקַאב ןעוועג זיא סעכלעוו ,לטיילק לַאינָאלָאק א טַאהעג ךיוא טָאה רע

PN(אשטיוועיקצימ) סָאג-לוש רעד . 

 ץנַאג .ןשטנעמ עקיטפרעדַאב ןוא עמערַא ןפלָאהעג רע טָאה טייהרעליטש

TINA DDטקישעגוצ "יז טָאה טָאג ,סנ ַא ןעשעג ייז זיא סע זַא ,טלייצרעד ייז  
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 לָאז רע ןעוו ךרודַא זיא תבש PP .ןכַאמ וצ תבש ףיוא רעבָא ,בוט"םוי ףיוא

 .שיט םייב םיחרוא יירד רעדָא ייווצ ןבָאה טשינ

 ןרק PR דוסיה Pp ןופ רעגנעהנָא רעקרַאטש א ןעוועג ךיוא זיא רע

 ןעמונעגסיורַא רע OT ,לארשייץרא IND תיבגמ יד ןעוועג זיא סע ןעוו .תמיק

NDגניריצ ןוא דלָאג בוטש  PNרע .קעווצ םעד ףיוא ןבעגעגקעווַא  ONTטבערטשעג  

 רעד טימ ןעמוק רע by INT ןוא לארשי-ץרא PP TNE ןלָאז רעדניק יד זַא

 .ןרָאװעג טכעלקריווראפ טשינ םולח ןייז זיא רעדייל ,רעבָא .יורפ

 PN ןעמוקעגמוא רע זיא ,יקסיירָאגליבדווָאפעזוי ָאטעג םעד PN קידנעייז

 רַאי PNR טריפעגסיוא ןבָאה ןשטייד יד ONT ,עיצקַא-סגנוטָארסױא רעטצעל רעד

 .ןעמוקעגמוא טרָאד ןענעז עילימַאפ רעד טימ יורפ יד PW יוו ,2

 ד"יה יקדָאלס יכדרמ 'ר

 רעגייז ַא 10 ףיוא לקַאטקעּפס ןדליוו םעד טגָאזעגנָא ןבָאה ןקיופ יד ןעוו

PRXירפ רעד , DNAטסּוװעג טָאטש יד , TRןעמוקרַאפ ףרַאד'ס  ONTעטסכעלקערש . 

 -עגסיורַא ןעמ ONT עיזַאנמיג רעשיליופ רעד ןופ זיוה םייב קרַאמ ןסיורג ןפיוא

 TIN ריט טכַאמרַאפ ןבָאה ןדיי .קיבייא ףיוא PT ןענעגעזעג וצ ןשטנעמ ייווצ טריפ

 -רעה עשידיי ערעייז טיירב רעצנַאג רעד טימ טנפעעג TX IND ראפ רעטצנעפ

 יכדרמ ןלַאפ טעוו'ס רעכלעוו ןופ ליוק יד זַא טסּוװעג טָאה ןעמ לייוו ,רעצ

 ,ןינָאק ןשידיי ןצנַאג םוצ טליצעג זיא יקדָאלס

 -םוי ברע ןופ ןברקילעב רעד ןרָאוועג זיא רופיכ"םוי ןופ ףסומילעב רעד

 רבק וצ ןריפ וצ םיא טיירג זיא עכלעוו ,אשידק-הרבח יד ןעזעג טָאה רע .רופיכ

 רענינָאק יד לייוו היכז א טַאהעג ONT רע זַא ,טסּוװעג טשינ טָאה רע .לארשי

 .לארשי רבק וצ טריפעג טשינ ןעמ טָאה ןדיי

Tyrרעטרעוו עקיזָאד יד  Prןסיורג םעד וצ רעייטשייב רעניילק א  

 .הפוקת רעזדנוא ןופ קילגמוא

 .קנעדנָא רעייז דובכ

 ןזייא (קעטול) רזעילא 'ר

 רילעטניא IX רעייז ןופ טמַאטש .רוד ןגנוי םענופ םינקסע יד וצ טרעהעג

 ןופ רענייא ,ס"ש Man רעד ןיא טנרעל ,ןדמל א רעטָאפ רעד .בוטש רעטנעג

 ןַא ,רעטומ יד .עסַאק םידסח"תולימג רעטלקיװטנַא טוג רעד ןופ רעדנירג יד

 טרעוו יז ןעוו .סעיצַאזינָאגרָא-ןעיורפ ענעדישרַאפ PR תינקסע ,יורפ עשיגרענע

 טימ יז טפמעק ,ץעיווארטסַא PP טקישעגסיורַא PIP ןופ ןדיי ערעדנַא טימ

 ערעטלע יד .ץיוושיוא ןייק ןדיי יד סױרַא ןקיש עכלעוו ,סיצַאנ יד ןגעק ןטסיופ יד
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 -- עלַא ערעגניי יד ןגעקַאד (ןטסינומָאק) עקניל םערטסקע ןענעז רעדניק

 .עטכער םערטסקע
 -ַאב רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ רעריפ ןוא סרעדנירג יד ןופ זיא רזעילא

 YX“ טרעוו ,ןטייקיאעפ עלענָאיצַאזינַאגרָא עסיורג טזייוואב רע .ןינָאק PN גנוגעוו

 .סעיצוטיטסניא עשידיי ערעדנַא ןוא הליהקה דעו ןיא טלייוו

PXעילימַאפ רעצנַאג רעד טימ טלדיזעגסיוא רע טרעוו 1939  JPַארטסָא - 

 ןברַאטשעג ,ָאטעג PR טפַאשגנע ןוא ןעגנוגנידאב ערַאטינַאסמוא יד בילוצ .ץעיוו

 .ןדיי רענינָאק ערעדנַא ליפ ךָאנ טימ סופיט ףיוא טרָאד

 ןירעגייווש יד -- שטיװַאקשַאמ ץגייפ

 ענעגיובעגנייא טימ עטרַאדעגסיוא ,עקירעדינ א ,יורפ עמורפ ,עטושפ ַא

 ,רעטלע ןפיט ןיא זיב רעזייה עשידיי יד ןיא ךלימ ןענאק ןפעלש ןופ סעציילפ

 עשידיי ךיז ןבָאה ךלימ ריא ףיוא .גירקטלעוו ןטייווצ םענופ ךורבסיוא ןזיב

 םוצ ןריובעג זיא יז :תמא PR טסווועג טָאה יז ,לטעטש PR ןגיוצרעד רעדניק

 .אשידק הרבח רעד ןיא טעברַאעגטימ טָאה יז .ןדייל

 ריא ןעוו .טייצ רעזדנוא ןופ הנח עשיגארט יד טריטנעזערפער טָאה יז

 רענעגעוו עסיורג יד טימ ,סיוא WNT .ןייא BM ןרַאפ טגעלפ pr רערעטלע

 .טגָאירעד AVN ןטימ PR טיוט רעד לֶאמנייא OX טָאה ,שילַאק ןייק ("סעלעב,,)

 .םלועדתיב םוצ ןרָאפרעד לָאמ ןטצעל םעד זיא רע ןוא

 ןופ טלאטשעג ערָאלק ןוא ערעטיול יד טניישעגסיורא טָאה טלָאמעד

INקידתונמחרבמוא ױזַא טָאה לרוג רעד עכלעוו ,עמַאמ רעשידיי רעקיבייא  

 טײקשיסרוקיּפַא ONT ןגָארטעגרעביא קידלודעג יז DNA םורפ קידנעייז .טפָארטשעג

 INN טכעלש ןייק ןגָאז PT ףיוא םענייק טזָאלעג טשינ .ןיז ייווצ עטסגניי יד ןופ

 טרעפטנעעג יז ONT ,םורפ טשינ ןענעז PT VPN IX ,ןפרָאװעגרָאפ PX טָאה'מ ןעוו

 .טייקמורפ יוו רעקיטכיוו זיא סָאװ ,םא-דוביכ PX רעבָא ןטיה רעדניק עריא זַא

 יד ןגָארטעגרעביא רעיודסיוא טימ יז טָאה ,יורפ ענעטיהעגּפָא ןַא קידנעייז

 -רעביא PR טייקיטעט רעשיטילָאּפ IND טריטסערַא PT עריא טָאה ןעמ ןעוו .תורצ

 יז לייוו ,ןגָארטעגרעביא ONT PIN יז טָאה ,סַאג-ענדָאװ ףיוא עמרוט ןיא טריפ

 טגעלפ יז !ןדייל וצ ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא שטנעמ א זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה

 הסנרפ רענדיב ריא TD .םירבק ןסיירנייא PR םלוע-תיב ןפיוא ןפיול רעבָא

 הכוז טשינ רעדייל טָאה יז .עקיטפרעדַאבטיונ ערעדנַא ןפלעה ךָאנ יז טגעלפ

 ,דנַאל םעד PR -- לארשי PP רעדניק עריא טימ גירק ןכָאנ ןעמוק וצ ןעוועג

 ."הנארו הנאצ, יד קידנענעייל ,טקנעבעגסיוא סע טָאה יז יוו
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 ("תבש טוג,) זדיר דוד 'ר

ONTסָאװ ראפ .םיקמעממ ונילע התלעש תיחצנ תומד א ןעוועג זיא  

 תורוד עטצעל יד ןופ ןעוועג זיא רע ?"תבש טוג, ןפורעג םיא ןעמ טָאה

 ןוא תילט ןטימ רעפרעד עשיליופ ןיא ןרעדנאוו ןגעלפ עכלעוו ,ןדיי עשיליופ

 טגעלפ קיטיירפ זיב קיטנוז ןופ ןוא .ןצרַאה ןיא טָאג טימ TN טנעה יד px ןיליפת

 קיטיירפ טגעלפ רע IN ןוא ,ןפמעקסיוא TH טייקירעווש טימ הנויח ענדיב ןייז רע

 םעד ןופ .ןָא טמוק תבש רעד זַא ,טסווועג ןדיי ןבָאה ,ןינָאק וצ ןרעטנענרעד ךיז

pxןבילבעג  Prןעמַאנוצ  “naw ow,ךעלטרעוו ענייז ןופ רענייא  : wo Wh 

 טָאה ,רעפרעד יד ןיא ןייג ךָאנ ךייא טזָאל ןעמ דוד 'ר -- טגערפעג םיא טָאה

 -רעד עשיליופ PNR דימת טָאה ןעמ, :טרעפטנעעג לכיימש ןעמערַאוו א טימ רע

 ."רעמ ןעמ טפרַאוו טנייה רָאנ ,ןדיי א ףיוא רענייטש ןפרַאוועג רעפ

 יקסװָאקטיװ בייל והילא 'ר

 ONT סָאװ .קינשאפערַאה א ןופ ןפיט עשיטסירעטקַארַאכ יד TD רענייא

 .ענייז החפשמ יד ןייז וצ סנרכמ ידכ .ןבעל ןייז ןיא ןָאטעג טשינ דיי רעד

xןיקסנישזוב ייב רעזעלג  PRןדָאלסיוא ןיילא רע טגעלפ ,טפעשעג סָאלג  

ONTייב טאהעג רע טָאה הסנרפ בָאגוצ ַא .גרַאווזָאלג  TD MINNרעמ  “SND 

 TNS רע טגעלפ טלָאמעד .עּפָאש רעקצַאשזַארטס רעד PR םיתב-ילעב עכעלגעמ

 יד ןדַאלניא סעקשטנעה עסייו טימ ,רעדניליצ ןוא קערושזוט ןצראווש ןיא

 ןרידיווקיל ןכָאנ .ןשיט יד ייב (רענלעק) רעווראס רע PN ךָאנרעד .טסעג

 ,םיא ןעקנעדעג רימ .ךלימ טימ רע טלדנַאה ,סעּפָאש יד גירקטלעוו ןטשרע ןתעב

 ןיא ךלימ ןענאק יד ןפעלש ,עציילפ רענעגיובעג רעד טימ דיי ןכיוה םעד

 .רעזייה יד

 בילוצ ,םענייא ןדעי טביילג רע ,טריפעג םיא ייב טרעוו ךעלרע ןוא םורפ

ONTטרעוו רע  OPKטצונעגסיוא  OWןטכעלש . 

 רעטכַאט ןייא .דומיל רכש PP טשינ רע טעװעלַאשז רעדניק ענייז רַאפ

 SRD ,גנוכיירגרעד עניילק ןייק טשינ טייצ רענעי PR -- עיזַאנמיג טקידנע

 עטנעגילעטניא ןעוועג ןענעז Pr יירד ענייז .שטנעמ ןכעלגעמראפיטשינ א

 עלַא ןשיווצ רעכיירסולפנייא ןוא רערעלוּפָאּפ רעייז רעד זיא לדנעמ .רעטעברַא

 טנרעלעג ליפ רעייז ,עידעּפָאלקיצנע עניימעגלא ןַא ,רעדיינש א השמ ;ןטכיש

 IN FOP PIN .רוטארעטיל רעשיאעּפָארײא ןוא רעשידיי ןופ רענעק א ןוא

 .עטנעגילעטניא IN ךיוא -- עקייל רעטכַאט עטסגנוי יד .רוחב רעטנעגילעטניא

yorרעגנעהנָא ןעוועג ןענעז  PDדנוב, ". 
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 ךריכ הקבר"הנח

 ."היצַאנס ,,הו יקסדוסליפ לש וימיב pop ידוהי לש םהייח ויה םירמו םישק

 הרייעב רתויב ירזכאה הייוטיב תא האצמ םידוהיה לש השקה םויקה תמחלמ

 איה .השאה התיה לעבה לש השקה םויקה תמחלמל הנמאנ תפתוש .תידוהיה

 .םינוש הקדצ יקוסיעו םינב לודיג רעצל ףסונ ,הסנרפה לועב ותא דחי האשנ

 .ןינוקמ הקבר-הנח התיה תאזכ

 -- אופיא -- הצלאנ ,ותחפשמ תייחמ תא ישוקב איצוה ,ןעבוכה ,הלעב

 הקוסיע poo .תיבל יעבט ןפואב התיה הרושק ,םינבה ox .רזעל ול תויהל איה

 תחפשמ תאצויכ .תיבב וב קוסעל רשפאש ,עוצקמ קר תויהל היה לוכי ידיחיה

 אלא ,התחפשמל קר אל הקיתמ ירבדו תולח הפוא ל"ז הקבר-הנח התיה ,םיפוא

 תצורמב הכפהש ,הנטק תלוכמ תונחל דוסי החינה ךכ י"עו םירחאל הריכמל םג

 לש םהיתויפל םחלה תפ תא המילשה ךכו תיקדס ירבד לש תונחל םג ןמזה

 .התיבב רשא ,םיטועפה תעבש

 דחיו םישקה םייחה ינפ לומ הדמע דציכ ,התרובג תא ראתל םילמ ןיא

 .התיבל ץוחמש ,הלוחלו בערל התגאדב ,הבש םדאה םלצ תא הדביא אל תאז םע

 התיה אל התגאדש ,הלוח ןיא .ודעסל וילא העיגה אל הדיש קקזנ ןיא

 .הלש יארשאבו התנגהב רזענ אלש "יוג, םג PR .ול הנותנ

 תוחילשלש ,יתעדי ("לאש,ה) רוחשה הפיעצ תא תלטונ היתיארש ,תמיא לכ

 הדמענ םא קיפסמ .רבדל הכרטצה אל ,תלד החתפ רשאכ .תכלוה איה הווצמ

 .תגשמ ודי רשאכ םרת דחא לכו .האוב תרטמ תא ועדי דימ :חתפב

 -תיבב ,ןמוי עיגהש ,תודומלגו תובוזע םישנל תאשונ התיה םידפסה ףא

 הימימ .דבלב השודק הבוח יולימ תשגרהו תועינצב לכה .הרייעה לש תורבקה

 .ללכל םגו תיבל םג ןמזה הל רסח אל הימימ ,הננואתה אל

 .הלש תלוכמה תונחב הפקהב םיכרצימ וחקלש ,םישנא ואצמנ תחא אל

 איה תאלממ יכ ,המצע תא המחינ ,ומליש אל רשאכ .בוחה תא העבת אל הימימ

 ,ול היהישכ, ."רתסב ןתמ, לש הווצמה תא תמייקמ ,םיבער הליכאמו הווצמ

oNתרתופ התיה ךכ -- "!רבד ןיא ,ול רוזעי םיהולא ,ריזחי ,םשה הצרי  

 .בוחה-ילעב תויעב לכ תא

 ויהש ,םייוגה ףא אלא ,"הרייעה םא, םשב הוניכו הובביח םידוהי קר אל

 סוסה רובע ןוידפה תא הידיב דיקפהל ויה םיגהונ ,קושה םויל הרייעל םינמדזמ

 ."םייחל, התרבחב םיתושו ,ורמגש יהשלכ הקסיע וא רכמנש
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 לעּפמַאה .ל .י
 (זירַאּפי

 קרַאמי-רעּפעט רעד

 (ןטלַאטשעג ןוא ןפיט)

 רעד PR טרָא ליפ טמענרַאפ סָאװ ,ןליופ ןיא לטעטש עשידיי סָאד

 עשידיי ערעדנַא PX ןגרעבנעסייוו ,ןשא ody ייב ,רוטַארעטיל רעשידיי

 ןבעל ןשידיי ןופ ןעזסיוא סָאד .קיבראפנדישראפ טרעדלישעג טרעוו -- רעביירש

 ..ָאטשינ רעמ טנייה זיא לטעטש ONT -- קרַאמ ןופ לָאר יד ןוא

 רענעפורעג יוזא רעד :קרעמ 2  ןעוועג ןינָאק PR ןענעז ךעלטנגייא

 .קרַאמ-רעּפעט רעד TN קרַאמ רעסיורג

 זיא ,לכ םדוק ;רענייר ,רענעש ןעוועג TOPS זיא קרַאמ רעסיורג רעד

 סעקוווסקַאט ,רעבלעוועג עסיורג ,רעזייה ערענעש ,עווטסַָאראטס יד ןעוועג טרָאד

 עקַאט טגעלפ ץלַא ONT -- ,ןריצַאּפש עקידתבש TIN עקיטכַאנרַאּפ יד ND רעד וצ

 .טשינ ONT טמוק קרַאמ-רעּפעט םוצ רעכָא ,קרַאמ ןסיורג ןפיוא ןייז

 ןענעז ,1916 WW PR ןינָאק טנעקַאב INA PR ןעוו ,לָאמ עטשרע סָאד

 -נביוט וצ טרעהעג ONT ענייא :סעקדוב 2 ןענַאטשעג קרַאמירעּפעט ןפיוא ךָאנ

 .ןקעדַאצ ןמלז וצ -- עטייווצ יד ןוא ןעלגילפ

 ?ךיילגראפ ַארַאפ סָאװ ,רעבָא

 יד .ןשטנעמ ענעדישרַאפ טימ לופ ןעוועג קידנעטש זיא ןעלגילפנביוט ייב

 ,וו .א .א עצפצולס ,ָאלָאק PP ןרישזַאסַאּפ טריפעג ןבָאה ONT ,"סעטערַאק,

 יד ייס TR "ןענױשרַאּפ, יד ייס ,ןגעלפ ,עקדוב רעד ןבענ ןענַאטשעג ןענעז

 יאדווא ןעמ זיא טייצדרעטניוו .ןעלגילפנביוט ייב ןפאכרעביא סעפע תולגע-ילעב

PUNןעמ טגעלפ רקיעב ,ךיז ןעמערַאוונָא לסיב א ןוא ייט זָאלג סייה ַא ךָאנ  

PI TOOT INTסע  PT ONTא ןעמונעגנעמַאזוצ  VOIDעטערַאק . TANTנביוט - 

 דיי רעזייב א ,טרָאטעג טשינ ןעמ ONT ,סייה ןייז לָאז ייט רעד זַא ,ןעלגילפ

 קידנעטש ,(ןייז רע לָאז ןדע-ןג ןקיטכיל ןיא )דרָאב רעגנַאל ,רעלעג ַא טימ ןעוועג

INןדער וצ ןעוועג יאדכ טשינ זיא ,רעטעלָארדעגנָא  INלעב א .טרָאװ קירעביא - 

 ןוא ,PWIND" ַא WAN ,ןבעג "טשער א, םיא טעוו ,טסּוװעג רע טָאה ,הלגע

 ,ןדייס ,םיא וצ ןדער וצ MN ,ןסיוו טפרַאדעג טָאה ,רעדמערפ א וצרעד ךָאנ

 סעפע ןעוועג INA ןיוש זיא ,ןינָאק PX ןקיטכענ טלָאװעג טָאה דיי רעד זַא

 טסעומשעג ןיוש רע טָאה ,ךיוא הינסכַא ןא טַאהעג טָאה לגילפנביוט לייוו ,שרעדנַא

 IN ןרעהוצנָא ןבעגעג סגעוונייא PR ןוא ,םינינע ענעדישרַאפ ןגעוו דיי ןטימ

 .ןקיטכענ םיא ייב ןָאק'מ
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 PUT) סעבולג) קרַאמ-רעּפעט רעד

PXעקדוב רעד  TDגרַאווסיז רעסיוא זיא סקעדַאצ יד  TXסעטסַאשט, ,, 

 ONT ןוא עכעלטנגוי ןעמוקניירַא טרָאד ןגעלפ רעמוז ןוא ,"סעדָאיל , ןעוועג ךיוא

 -סיוא לכיב טנעיילעגסיוא IN ,סעיסוקסיד ןריפ ,סעומש ַא ןּפַאכ וצ גרַאווניילק

 -טניירפ MT וצ PT ןבָאה ,קעדַאצ PW ןוא םייח דוד .ןטייווצ ןטימ רענייא ןשיוט

 .ןגיוצאב ךעל

 ןילָאג TD ןעמוק גָאט ןדעי טגעלפ "עקטיימ, עכילאומש עניילק סאד

 עטצעל יד טימ טפעלשעגניירַא םיוק PT ONT סָאװ ,עּפַאקש ןייז טימ ןינָאק ןייק

 .סקעדַאצ יד PD עקדוב רעד ייב קידנעטש ךיז טלעטשעג DR טָאטש PR תוחוכ

 ,םירחוס וצ טלעג ןוא ךעלווירב ןילָאג ןופ ןעגנערבטימ טגעלפ עכ'לאומש

 טַאהעג ןיוש ONT רע זַא ןוא .ןעגנולעטשַאב ענעדישראפ ןעגנערבקירוצ ןוא

 רע טָאה ,ןייז וצ םעוט סעפע PN ןבעגעג PR עשטַאלק יד טנַאּפשעגסױא

 ןקידיילרעד לטעטש ןרעביא ךיז טזָאלעג ןוא טלעג ןטימ ךעלווירב יד טריטרַאס

 SNOW ןענעז סעקינהרבח YOON יד וצ ,רעירפ ךיז קידנקוקמורַא ,םיקסע עלַא

 ךָאנ ןוא ,ייז רע יוו ,ןטיהעג רעסעב ON רעבָא ןבָאה -- הרבח עניילק יד ,ייז

 זייווקיצנייא PT“ הרבח יד ONT ,ןעגנַאגעגקעװַא טַאהעג PW זיא רע יוו ,םעד

 םייב ייוצ PX ןטניה ןופ רענייא ,עקדוב רעד רעטניה טעבנגעגרעטנוא

TD powןופ טרירעג םיוק ייז ןבָאה דרעפ  DIXעלעגעוו ןטימ עּפַאקש יד  
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 רענייא WM ,ןרָאװעג םלענ ךָאנרעד PR ,עקדוב סלגילפנביוט וצ טריפעגוצ ןוא

 ,טנָאקעג טָאה

 ,יד-אל זיא ,לטעטש ןרעביא ןפיולמורַא גָאט ןצנַאג ַא WWI -- עכ'לאומש

ONTענייז ?עיצָאמָאקָאל , עצנַאג יד ןפעלש קירוצ טזומעג טָאה רע , ONTךָאנ םיא  

 טעוו רעוו ,עכ'לאומש ,ַאה, :רעזייבעג סיורג ַא טימ ןעוועג דבכמ לגילפנביוט

 ..?טכַאמעגנָא ONT סנייד דרעפ'ס ONT NT ןעמיורקעווַא

 ךיז טָאה ,עכ'לאומש ןוא ,ךָאװ רעד ןיא לָאמ עכעלטע ןעוועג זיא ױזַא

 ..סעקינהרבח עסייוו יד טימ ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ

 ןעמ IN ,קרַאמ-רעּפעט PN ןייגרעד וצ ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ ןעגנַאלק יד

 גנַאל ןרָאי -- ןביילג טזָאלעג רעווש Pr ןבָאה ,סעקדוב יד ןקיטייזאב ליוו

 (ONT ,טפיוהרעביא ןוא ;ייז ןעּפעשט ןעמעוו PX ,סעקדוב יד XT ןיוש ןעייטש

 ,טייצ לקיטש ַא ךרודַא רעדיוו זיא'ס !סעקדוב ןעמױורּפָארַא טעוו ןעמ :טסייה

 ןיא ןוא ,תמא ןַא ףיוא רָאג ןיוש ןוא סעקדוב יד ןגעוו רעדיוו טסעומש ןעמ

 טקיטייזאב סעקדוב MMS יד עקַאט ןענעז ,"קיטסינַאברוא, רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ

 .ןרָאוועג

 ןָא ןעניווועגוצ IS Pr קרַאמ-רעּפעט ןופ םלוע םעד רעווש ןעוועג זיא'ס

 PRD רענעעשעג א ןעוועג זיא סע רעבָא ,ייז

 רָאנ טשינ זַא ןעעזעג טשרע םורַא טייצ ַא PN ןעמ טָאה ,תמא IW סָאװ

 SNA סעפע זיא'ס רָאנ ,סעקדוב יד IN -- ךיוא ױזַא ןבעל INP ןעמ סָאװ

 .ןרָאװעג רעמעווקַאב

 ,קרַאמ-רעּפעט ןפיוא ןענַאטשעג ןצנַאג PN ןענעז רעזייה ערעסערג 2

 min סעבולג לאומש -- קע ןרעדנַא PR ןוא ,זיוה סיקסנישזוב py ןייא ןופ

TNסעקדוב יד  PRטימ רעד . IN DNרעד ןרָאװעג יירפ זיא ,סעקדוב יד  

 יד ענייא ןעעז טנָאקעג PT ןבָאה סעקפורג עקידנעטש יד TN ,קרַאמ רעצנַאג

 .טלעטשרַאפ טשינ רעמ ןבָאה סעקדוב יד .ערעדנַא

 ןענעז תוליפת-יתב ערעדנַא PR לביטש ONT ,שרדמה-תיב ONT ,לוש יד

 ןדיי ןענעז געט-ןכָאװ יד PR .קרַאמ-רעּפעט ןבענ טרַאה טרירטנעצנָאק ןעוועג
 לייוו ,ןענעוואד TD קירוצ PIN עבלעז ONT ; ךיז טלייאעג .ןענעװַאד םוצ ןפָאלעג

 ,רחסמ OW רעוו PR ,טעברַא WIS רעוו -- הסנרפ ןייז וצ טלייאעג טָאה רעדעי
 ןעגנַאגעג זיא oy רעד ,םיבוט-םימי ןוא םיתבש יד PR ןעוועג זיא שרעדנַא
 גנאג רעד .געטדןכָאװ יד ןיא יו שרעדנַא ןָאטעגנַא Pr“ טלייאעג טשינ ,ןסַאלעג

 PR טצופעגסיוא -- ןעיורפ יד ,רעקידתומיענב ַא ןעוועג זיא םיללפתמ יד ןופ
 TIN קרַאמ-רעפעט רעד טָאה לוש-רעבייו רעד ןיא ."ךלימ PR ןוא גינָאה,
 יד ןעוועג ןענעז קיטיירפ ןוא קיטסניד .ןעזסיוא ןקידבוט"םוי א ןעמוקַאב
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 ענעדישראפ ןופ ןדיוב טימ טלעטשַאב ןעוועג זיא קרַאמ-רעּפעט רעד ,געטיגרָאט

 דירי ןצנאג םעד ךָאנ טזומעג ןעמ טָאה ,רענעגעוו עשיפרָאד טימ ןוא ,תורוחס

 ןייר ןעוועג קרַאמ-רעּפעט רעד אלימב ןיוש זיא ,ןכַאמ ןייר PR ןרעקסיוא

 .תבש ףיוא

 pes ץנַאג ןגעלפ שזדָאל ןוא עשרַאוו TD סעּפורטירעטַאעט עשידיי

 ןופ ןקע 4 עלַא PR טפעלקעגסיוא ןשיפא עטשרע יד ןעמ טָאה ,ןינָאק ןכוזַאב

 ,קרַאמ-רעּפעט

 ןענעז on ,ןעגנוזעלרָאפ ןוא ןטארעפער טימ ןעוועג זיא עבלעז סָאד

 .סאג רעשידיי רעד ףיוא ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ יד ךרוד FINN טנדרָאעגנייא

 .ןסעיינ עלַא ןגעוו טסּוװעג רעטשרע רעד טָאה קרַאמירעּפעט רעד

 -עגרָאפ ןענעז לטעטש PR ןעוו ,טנעָאנ רעד ןופ WT טפרַאדעג טָאה ןעמ

 -- תועדייקוליח ןעוועג ןענעז יאדווא) הליהק רעדָא םייס םוצ ןלַאוו ןעמוק

 ,(ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ עקידנריטסיזקע יד ןשיווצ -- עפרַאש ץנַאג OND DDK ןוא

 עלַא ןופ וויטקַא רעד טעברַאעג ONT סע טייקנבעגעגרעביא ַארַאפ סָאוו טימ

 זיא לופ .טנגוי יד ייס ,ןוא ערעטלע יד ייס ,ןעייטראפ עשיטילָאּפ םאנסיוא ןָא

 ,רוטַארעטילילַאװ טימ סעיצקַאילַאװו תעב קרַאמ-רעּפעט רעד ןעוועג

 עכלעוו ,רעריפ-סעיסוקסיד עקידנעטש יד ןרעוו טנַאמרעד אד ךיוא ןלָאז

 -עגוצ ךָאנ זיא עקידנעטש יד וצ .רעקידוועריר ךָאנ ןעוועג PRN יד תעב ןענעז

 עלאמרָאנ PR ןעז רעקינייוו טגעלפ ןעמ עכלעוו ,טעטשרַאּפ יד ןופ יד ,ןעמוק

 .רָאי ץנַאג ַא TD געט

 טַאהעג טייצ ןדיי יד ןבָאה ,ןסָאלשעג ןעוועג ןטפעשעג יד ןענעז קיטנוז

 ,ןריטוקסיד וצ

 השמ ,סעדַאה דוד ,סוטַאעב השמ :ןענַאמרעד ייז ןופ לייט א שטָאכ יאדכ

 .ךארייב המלש רעטַאפ רעייז ,ךַארייב דוד ןוא ןַאמרעה ,יקסווַאקטיוו לדנעמ ןוא

 םהרבא ,יקסניבארג קעמַארבַא ,ןעזייא קעטול ,שטיווַאקשַאמ קעטָאמ ןוא לאכימ

 םירפא ,שטיוועיקדוי yew ,דלעפיינ ,סור ךענעה, שטיװָארעזָא קעינעה ,יקסניפמעק

 קענעב PX סוקרַאמ ,עקשטיר רעדירב יד ,רעצנַא בייל ןוא שרעה ,יקסווַאנישורפ

 ,שטיווָאקרַאמ ?APY ,ןיוועל ,עוואק ,סָאנָאווישזק ,קישטווארק בקעי ,שטיוועיקדוי

 ליפ ךָאנ TX לַאטַאנ ריאמ שרעה ,לעפמַאה קחצי TR לאומש ,רעקשיל ןרהא
 .ןעקנעדעג וצ רעווש זיא סע סָאװ ,ערעדנַא ליפ

 םוצ קידנעייגוצ ,ןטייז עדייב Tp רעבלעוועג יד טימ ,לסעג-ןעמָארק ןיא

 .יקסוועיעשזדנעס ףלָאװ םהרבא טַאהעג בלעוועג עטצעל סאד טָאה ,קרַאמ-רעּפעט

 טשינ ,טַאהעג טשינ ןלוטיט ןייק טָאה יקסוועיעשזדנעס ASNT םהרבא

 DN רענעדיישַאב רעליטש א -- רָאזָאד PP טשינ ןוא ןאמטַאר ןייק ןעוועג
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 ,טנייה -- קראמ רעפעט רעד

 — סָאג עװָאקמַאז זיב ON עשידיי יד -- קרַאמירעּפעט ןקילַאמַא PID רעזייה עשידיי עלַא

 .רעווקס ַא PR ןרָאװעג טלדנַאווראפ JIN טמיורעגפַארַא ןשטייד יד ךרוד ןענעז

 ןגעלפ סע .ןיילַא טייקלדייא ןוא טייקכעלרע יד קיטייצכיילג ןוא ,שטנעמ רעגולק

 רע .םינינע ענעדישרַאפ ןגעוו ךיז ןטַאראב ,ןשטנעמ עעדישרַאפ OX וצ ןעמוק

 ןייק טשינ טָאה'ר IN ץורית א טימ טרטּפעגּפָא טשינ םענייק לָאמ PPR טָאה

 רעטסערג רעד טימ םענייא ןדעי טרעהעגסיוא רָאנ -- ןעמונרַאפ זיא ,טייצ

 שטָאכ .ןפלָאהעג רע טָאה ,טנָאקעג טָאה רע סָאװ טימ TIN טייקמַאזקרעמפיוא

PORטגָאזעגּפָא טשינ םענייק לָאמ ןייק רע טָאה ,ריבג ןייק טשינ טייוו , WO IN 

 טגעלפ ,ןדמל א ,דיי רעשידיסח א ; דסח"תולימג א FI ON וצ ןעמוקעג זיא

 ןליפַא ,םיחוכיוו טריפעג טָאה רע עכלעוו טימ יד ,ןפיירגנָא ףרַאש וצ טשינ רע

 -טרעוו ַא ,טרָאװ ןייא טימ -- ןעגנויושנָא ענייז ןופ טייוו ןעוועג ןענעז MT זַא

 .טצעשעג ןוא טנעקעג עלַא םיא ןבָאה ןכלעזַא סלַא ןוא ,דיי רעלופ

DR רעייטשרַאפ רעלעיציפָא רעד זיא ןזיירק עשירחוס ןוא עשידיסח יד PX 

tip לעמרַאפ -- יקסנישֶאלאישזד ךורב ןעוועג טַארטַאטש ןיא ןוא הליהק רעד 

 זיא יקסנישָאלַאישזד ךורב ,"הדוגא , רעד  TIXסעזערפ ןעוועג  WD-םירחוס

 ןייארַאפ  TX-תרדה ַא ,דיי ַא -- קנאב רעשידיי רעד ןופ דילגטימ"סגנוטלַאוורַאפ

 סָאװ ,ןדיי רענינָאק יד ייב טנַאקַאב טיירב ןעוועג זיא ,רענעזָאלעגוצ ַא ,םינפ

 ןעמוקעג ןענעז  ISםיא  Jayןצנעוורעטניא ענעדישרַאפ  PNRענעדישרַאפ

 ,(ןצנַאטסניא
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 ערעדנַא ןשיווצ זיא ,המחלמ"טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 ךָאנ טסידנוב א ,ןאמיונ המלש טסיטנעד רעד עשראוו ןופ ןעמוקעג ךיוא ,םיטילפ

 ןעוועג רעטעפש ,"דנוב , PR קיטעט ןעוועג PIN ןינָאק PR זיא רע .עשרַאוו ןופ

 -טפַאשלעזעג ערעדנַא ףיוא ןוא ןיײארַאפ-רעקרעװטנַאה PR וויטקַא גנַאל טייצ א

 ןשטנעמ ליפ טָאה רע .שטנעמ-סקלָאפ רענעוַאלעגוצ רעייז א .ןטיבעג עכעל

 .ןטייהנגעלעג ענעדישראפ ייב ןפלָאהעג

 ןפערטנעמַאזוצ DAN ץנַאג ייט לזעלג א ייב ךיז ןגעלפ בוטש PR םיא ייב

 -לעזעג ענעדישרַאפ ףיוא קידנריטוקסיד ,ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ

 PR שטָאכ :סַאּפש PR ןגָאז טגעלפ רע .סעמעט עשיטילָאּפ ןוא עכעלטּפַאש

 וצ טמוק סע IN WAX ,קראמ-רעפעט ןופ דניירפ PX םירבח ךס x ביל בָאה

 יד ייב ןייצ יד ןסייר וצ ,רעביל םימעט ענעדישרַאפ בילוצ PR בָאה ,ןייצ ןסייר

 ...קרַאמ ןסיורג ןופ

 טָאה ,גָאט-תבש ןקידרעמוז X PR טרפב ,קרַאמרעּפעט ןפיוא קידנעייטש

 ןיירא קרַאּפ PN ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,םענייא ןדעי ןקרעמַאב טנָצקעג ןעמ

 ,קירוצ רעדָא

 ןוא גנוי -- טָאטש PR רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא יקסווַאקטיוו לדנעמ

 זיא רע ,"דנוב , PD רָאזָאד ןוא ןַאמטַאר ןעוועג -- טנעקעג ox ןבָאה טלַא

 זיא יקסווַאקטיוו IN .שטנעמ ןטלעווקעג ַא ןפלעה וצ טיירג ןעוועג קידנעטש
 רע טייג סָאד זַא ,טסּוװעג ןעמ טָאה ,קרַאּפ ןופ טכַאנרַאפ תבש ןעגנַאגעגקירוצ

 קרַאמ-רעּפעט ןופ םיצל עקידנעטש יד .עכעלטנגוי עּפורג ַא טימ זיירק ַא ןופ קירוצ

 ..הרבח רעד טימ קרפ טגָאזעג יאדווא DONT ,לדנעמ ,ַאה :ןגָאז םיא ןגעלפ

 ןוא ןכעלטפאשלזעעג סלַא ייס ןענָאמרעד ךיא ליוו ,רעטניוו ריאמ ןגעוו

 -טפַאשלעזעגישידיי רעד DD רעציזרַאפ ןקירעיגנַאל סלַא ייס PNR ,רעוט-רוטלוק

 ,קרַאמירעּפעט ןופ טנגעג רעד ןיא טניווועג טשינ טָאה רע .קעטָאילביב רעכעל

 ריאמ .קרַאמ-רעּפעט TD טירט IND א ןענופעג PT טָאה קנַאב עשידיי יד רעבָא

 רעדילגטימ-סגנוטלַאוורָאפ INS טשינ ,ןעוועג ןענעז יקשטנָאמ ןָאעל PR רעטניוו

 -קנאב PR PR עשירעטלַאהכוב PR “PVP, “PIN IND ,קנַאב רעשידיי רעד ןופ

 רעטניוו ריאמ ןעמַאזוצ ןייג קרַאמ-רעּפעט ןפיוא ןעזעג טָאה ןעמ זַא -- םינינע

 ןענַאטשרַאפ ןעמ ONT ,קנַאב רעד וצ גנוטכיר רעד PR יקשטנָאמ ןָאעל ןוא

ONT TNרַאטקעריד רעקידנעטש רעד יאדווא טָאה  TDקנַאב רעשידיי רעד  -- 

 .םינינע-קנַאב עקיטכיוו ןגעוו ןטַארַאב I PT ןצעפס 2 יד ןטעבראפ ,םַארב ןרהא

 .לארשי ןיא ךיז טניפעג יקשטנָאמ ןָאעל

 רעניווונייא רעקירעייגנַאל ַא ,קעדַאצ לארשי ןעוועג זיא שטנעמ רעטושפ ַא

TDםיא ןבָאה ,קראמ-רעפעט  yokסָאװ ,ןיילא םעד בילוצ זיולב ןיוש ,טנעקעג  

 ןלעטש טגעלפ רע ."קנערק ַא ףיוא Pan לקיטש ַא, זיא רע זַא ןטלַאהעג טָאה'מ
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 : םיריוטקָאד עשידיי יד טימ .ןייז הלוח-רקצמ ןעמוקעג "םענעגייא ,IN ייב ,סעקנַאב

 טשרמולכ טָאה'ס ,שימייה רָאג ןעוועג רע זיא ,עוואק ןוא אקלוב ,רענרעמש ,טנַארפ

 ,שטנעמ-טלעג JP ןעוועג טשינ ...עשזנַארב JOR PD טעמכ זיא ןעמ זַא ,ןסייהעג

 סעיצקַא-למַאז ענעדישרַאפ ייב ןדליג ַא סנייז טימ עטשרע יד ןופ קידנעטש רעבָא

 -הרבח א ןעוועג ןרָאי עטצעל יד .עלעודיווידניא ייס ןוא עכעלטפַאשלעזעג ייס

 רענעה ,גרעבנעוועל דוד השמ ,*לעָאי ןאמרעה טימ ןעמַאזוצ -- שטנעמ"אשידק

 .ַא .א ןייטשנרָאב עשטיא ,שימ ,קעדַאצ

 ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי יד PN זיא יודנַא? קעינאמ

 .קעטָאילביב רעשידיי רעד PN ייס TX “PRIN WONT, PX ייס וויטקַא

 -רעווטנַאה PD ךיוא PR הליהק רעשידיי רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג רעטעפש

 .ןייארַאפ רעק

 TD ןעגנוריגער יד ןופ קיטילָאּפ-םעשוװָא יד PR םזיטימעסיטנַא רעד

TIN ,1939 INDלעיצעפס  PNיד ןסירעג טָאה ןעמ ּוװ ,ןטמַא-רעייטש יד  DAN 

 ןטלַאה רדסכ טפרַאדעג ןעמ טָאה ,רעלדנעהניילק ןוא רעקרעווטנַאה ןשידיי ןופ

PRןטעבּפָא  TINןעמ עכלעוו ,"סעטַאר,, יד ןגײלּפָא  ONTעינעמ .ןלָאצ טפרַאדעג  

 .רעייטשדגרַאט psx הכאלמ-לעב ןשידיי םעד ןפלָאהעג ךס ַא טָאה ױדנַאל

 טניווואב ןטסנײממַא ןבָאה עכלעוו ,רעּפעטש-ןשַאמַאק PX סרעדיינש יד ייב

 .טבילַאב רעייז ןעוועג רע זיא ,קרַאמ-רעּפעט ןופ טנעגעג יד

 ,ןינָאק PR .רעגָאז-לטרעוו ןוא רעלציוו ןייז טגָאמרַאפ טָאה ,לטעטש סעדעי

 .ןעוועג טשינ ,סחו הלילח ,רע זיא ריבג רעסיורג ןייק .סוטַאעב בייל ןעוועג סע זיא

 py לטרעוו טוג א רעבָא ,לבור םוצ ןדלוג א טלעפעגסיוא DON טָאה קידנעטש

 טנַאקעג INI טָאה רע IN TN ,טלעפעגסיוא טשינ OND PP ON ONT ,ץיוו ןטוג ַא

 ,ןָאטעג טייהנגעלעג רעדעי ייב סע רע טָאה ,לטרעוו ַא סעפע ןעגנערבסיורא

  PXןא טמוק סוטאעב בייל 'ר ,קראמדרעפעט רעד לופ זיא ,גָאט-קיטנוז ַא :

 , ONTטפיול  PRבייל 'ר ,יוזא סעפע ?

 -- שעוו ַא וצ ךיז טיירג בייוו ןיימ -- תמא םעד ןגָאז ךייא לעוו ךיא,

 ךיא לעוו :יוזא זיא .געט יירד ףיוא שעוו א ןייז טעוו סָאד זַא ,טגָאז יז

 INO טשינ WYN NIN ייב לָאז ןױשרעּפסנַאמ א :ןגָאז יז טעוו ,בוטש ןיא ןייז

 ,ןפלעה סעפע ןייגוצ ןלעוו ָאי ןיוש Px לעוו .ןיירַא רעסאוו ןטלַאק PR טנַאה יד

 ךָאנ ךיז רע טרעטנָאלּפ ,שעוו ַאזַא זיא'ס גונעג טשינ :ןגיוט טשינ ךיוא טעוו

 סנטצעל ONT ,דיי רעטרילימיסַא IN ןעוועג קידנעטש זיא רעכלעוו ,לעָאי ןאמרעה *

‘Prםינינע-הליהק טימ טריסערעטניא  PRזיא  PINןעוועג  Nטייצ עסיוועג  “TIAN 

 .יאבג אשידק
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 זיוה סנַאלּפַאק -- טנורגרעטניה PN .סַאג עװָאדָארגָא יד PIN קרַאמרעּפעט TID קילב א

 PT סייה PR ןיירַא טַארטסיגַאמ PNR ךיא ייג ?ןעמ OMA MI ָאט ,סיפ יד רעטניה

 ."געט יירד ףיוא ןצעזנייא

 ןפנָאר--קנירט ַא ןופ .ןייג וצ טאהעג ביל סוטַאעב בייל טַאה החמש ַא ףיוא

 רָאנ ,ןעוועג טשינ ,הלילח ,רע זיא רוכיש PR .טגָאזעגּפָא טשינ PT רע טָאה

 RN PR טסייוו, ,ןגַאז רע טגעלפ ,ךלמה דיכ ה:חמש NIN ןעוועג זיא סע זַא

 טשרע PR לעוו ONT ,רָאי רָאּפ יד ןעגנערבוצ XT טלָאװעג paw טלָאוו'כ ,יתובר

GASןייג ,, * 

 ?גָאט א ראפ טנייה זיא ONT טגערפ TN ,ןדיי IND א וצ וצ טמוק בייל 'ר

 OP זיא טנייה זַא ,טשינ VOM ריא ,טסייה סָאוו LOX ןעמ טרעפטנע

 ךָאװ עצנַאג ַא זַא AY טגָאז ,ןסיוו PR טזומ ,קיטשרענַאד ,ָאי ,ַא, ?ישימח

 TR קיטשרענָאד רָאנ ,בייל -- ןעמַאנ ןקידתמא ןיימ ייב בייוו ןיימ ךימ טפור

 -טכיל ייב קיטיירפ טשרע -- "וד DONT רעמָאט , ריא ייב PR סייה קיטיירפ

 ."בייל ןעמָאנ םעד קירוצ ךיא גירק ןדניצ

INטימ ןעלטרעוועצ לָאמ ַא ךיז טגעלפ בייל 'ר  prעגוצ רע זיא בייוו - 

 ַא ןיא קעלפ רעטסערג רעד Ik : קנַאדעג םעיינ לגָאּפש א טימ םלוע םוצ ןעמוק

 TR רועיש ַא ןָא יוזַא TN .החפשמ רעד ןיא בייוו ַא טָאה ןעמ Ik -- זיא ,החפשמ

 .ךעלטרעוו PX ןציוו ךרע IW ןָא

 .סוטַאעב בייל 'ר TNA זיא דיי רעגולק ַא ןוא שטנעמ-לביטש ַא

 םייח) "רעקיוה, עליבר עניילק סָאד טנעקעג ?PN INA AN 20 יוו רעמ
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 ןוא טנעה יד טימ טרעטיצעג רע טָאה ,טייצ רעצנַאג רעד ךרוד ןוא (רעציירק

 ,גרַאװנײלק עמַאס TD ןענַאטשַאב זיא סנייז רדח ONT ,לפעק ןטימ טלקַאשעג

 ןייק .רָאי 7 רעדָא 6 יו רעטלע ןעוועג טשינ יאדווא זיא דניק עטסטלע סָאד

 טָאטש PN שטָאכ ,בייוו PT טשינ ךיוא ,ןעוועג טשינ רע זיא יאטלוה רעסיורג

ONTטסעומשעג ןעמ , ONT INטלעג ךס א טָאה עליבר . 

 -עסייוו עטסנעלק יד טימ ןעמוקוצכרודַא ןעוועג טכייל טשינ עקַאט זיא'ס

 ONT רע .רדח סאד ןטלַאה םייב ןיילַא ןעוועג טשינ רעבָא זיא רע .סעקינהרבח

 ONT יז .רדח ONT טריפעג "יז, ONT ןתמא רעד PR .בייוו pr ףליה וצ טַאהעג

 בוטש PR ךיז ייב .לטימ טכייל ַא רָאג טימ גרַאווניילק ONT ןעמעננייא טנָאקעג

 ןוא ,ךעלרעקוצ ענעדישרַאפ ןוא ךעלכיק MP "ןיזַאגַאמ , ןצנַאג ַא טאהעג יז טָאה

 ךעלרעדניק יד טגָאזעגנָא לָאמ 10 טָאה יז ,עלענרַאב ַא טימ עלעּפע ןַא -- רעמוז

 ןבָאה ,ןשָארג IND א ןעגנערבוצטימ ןסעגרַאפ טשינ PORT ייז IN ,ןייגמייהַא םייב

 רעמ סָאוו ןענעק ןלָאז ייז יבַא ,קידעבעל ןוא טיוט TD ןסירעג רעדניק יד עקַאט

 רעטפָא ץלַא ,טפיוקעג ONT דניק ַא רעמ ONT ןוא ,ןיציבר יד ןזייל וצ ןבעג

ONTןבָאה רעמ .סַאג רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא ןיציבר יד  INTטשינ רעדניק יד  

 ןעזעג ןעמ ONT גָאט ןדעי .רדח PR ןייז וצ רעקינייוו ONT רָאנ יבַא ,טפרַאדעג

 ,אה, :קרַאמ-רעּפעט ןרעביא גרַאווניילק םעד טימ ךיז ןגָאימורַא ילעבער סָאד

 ןוא "!רדח PR ןעזעג טשינ גָאט TINA ַא טנייה ךיד ךאד בָאה'כ ,וד זובָאל וד

 זיא ,ןפָאלטנַא רעדיוו ןוא טנַאה רעד ןופ ןסירעגסיורא Pr טָאה גרַאווניילק'ס

 ףיוא ןעיירש וצ ןביוהעגנָא עליבר סָאד טָאה ,ןיציבר יד ףליה וצ ןעמוקעג

 "!ןפיולעצ INT ךיז טעוו רדח עצנַאג'ס לייוו ,םייהַא ייג, ,ריא

 -- "וילעמַאה, [IVAN ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוועג זיא יקסווַאקשַאלב םייח

 קירטש א טימ קידנעטש AIP רעכיוה א -- ןוז סרעבערג-ןטיוט םעד וילעמַאה

 עלעגעוודטנַאה ןגייא IN טגָאמרַאפ ןיוש ךָאנרעד ,רעגערט ַא ןעוועג ,ןדנובעגמורא

TINךעלמיטש טדערעג ,םירחוס וצ תורוחס טריפעגּפָא , PPטשינ תוא שידיי  

 ןענעז רעבערג-ןטיוט םעד רעטָאפ PT ייב ,(טשינ NTN שיליופ (PP ,טנעקעג

 ,םלועדתיב ןפיוא טרָאד .ענעטָארעג ןייק טשינ עלַא ,רעדניק עכעלטע ןעוועג

 -תיב םעד ןענידאב רעטַאפ םעד ןפלָאהעגוצ ייז ןבָאה ,טניווועג ןבָאה ייז וו

 PR ערעייז בוטש יד PW זיא ,ןברָאטשעג ןענעז רעטומ ןוא רעטָאפ ןעוו ,םלוע

 -- יירעגערט ייב הנויח עמערָא PT טנידרַאפ טָאה וילעמַאה .רקפה ןרָאװעג ןצנַאג

 .ןעוועג AP רעקרַאטש א

 טימ סרעגערט עשיליופ יד טַאהעג ןבָאה יירעגערט ףיוא לָאּפָאנָאמ םעד

 יז טימ טלָאװעג טשינ ןבָאה םירחוס עשידיי יד ;שארב ןקעלָאב ןוא ןקעצַאוו

 ייז ןבָאה ,גנומיטש-יטָאקיָאב TIN םזיטימעסיטנַא טימ טקעטשעגנָא -- ןסיירנייא

 רעמ ןוא .םירחוס עשידיי ייב ןליפַא ,רעגערט ןשידיי א ןזָאלוצ טלָאװעג טשינ
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 .םינקז רענינָאק עפורג ַא .1923 יִאמ

 ,(רעיינ-םיכירכת רעד עשטנַאי) שטיװָאקרַאמ .י ,ךארייב :סקניל וצ סטכער ןופ ןציז'ס
 (?שָאט ,) םיובנירג קלָאפרַאּפ ONT ןוא (רערעל עיהמַאַאח) טרענייטש .ח

 : ןגירשעגכַאנ ייז ןוא ,ייז טימ םעד בילוצ ןגָאלשעג pr וילמעה טָאה לָאמ ןייא יוו

 ..."ןיס ילדיב יט,

 .טרעוואגאב קידנעטש ,גנוי רעקידורב א ןעוועג זיא "רעוונַאג, ריאמ

 .טדער רע סָאוו ,ןייטשראפ טנעקעג OP טָאה ןעמ IN ,טעפנָאפעג ױזַא טָאה רע

 עכ'לרעב ןופ בורק ַא ןעוועג זיא רע ,רעגערט א PIN זיא רע זַא ,ןסייהעג טָאה'ס

 NIN םורַא PT OT סע IN ,ןעזעגמורַא ךיז רעבייוו עכעלטע ןבַאה .רעגערט

 רעכלעוו ,ריאמ יוו םכח NIN PR גנוי רעטקישעג NT ךיוא -- האל יוו הלותב

 טכַאמעג ןוא ןעוועג גווזמ עדייב לזמ טימ טָאה'מ ןוא ...רוחב א ןעוועג ךָאנ זיא

 ןעוועג זיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא NN יד ּווו רעטצנעפ יד רעטניה .הנותח א

 ןסעזעג ןענעז ןירעזעלג יד ןוא וילעמאה ,עכ'לרעב : םםינתוחמ"טפיוה יד ,ךעלמייה

 .טסעגיטָאטש ערעדנַא ענעדישרַאפ PR הלכ-ןתח ייב ןָא ןביוא

 ריאמ זַא PR ,עלעגעוודטנַאה א -- ןגירקעג "רעוונַאג, PRO PIN ONT ןדנ

 ןפוטש ןפלָאהעג האל טָאה ,עלעגעוו א om רעגערט א ןרָאװעג ןיוש טציא זיא

 ?עיצָאמָאקָאל , יד

 טרעה ONT ,ונ ,האל, :טגערפעג רדסכ ןבָאה קרַאמירעּפעט ןופ הרבח יד

 ןיוש זיא יז זַא ,ןעוועג דוס-הלגמ יז טָאה גָאט םענייש א PR זיב ...*? ןעמ

 ,גָאט ...ןטירד ןיא

 -- ןרעטכינ א ןעזעג םיא ןעמ טָאה ןטלעז -- PRD) השמ) יקסנילרעב השמ
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TNרע טָאה ןעקנורטעג  INIטריפש םענייר . PTןפיוא ןענַאטשעג זיא בייוו  

 ,ןשיוק יד ןגָארטמײהַא ןפלעה ןעמוק רע טגעלפ טכַאנרַאפ .טסביוא טימ קרַאמ

 ןביוהעגנָא בייוו'ס טָאה ,רוכיש ןעוועג קידנעטש טעמכ WAX ךָאד רע זיא

 סע IN ,ךָאד טסעז IT AVION POP וד ,ָאד Pw טסיב וד ,ןיוש, -- :ןעיירש

 ,טיװעקָא טימ ןענעגער לָאז'ס ,ןבעלרעד ךָאנ לָאז'כ זַא, — השמ טרעפטנע .סנגער

 !"םלוע לש ונובר

ONT --השמ ןופ לאעדיא רעטסכעה רעד ןעוועג זיא  POH 

 ןקידרעמוז א ןיא ןענאטשעג זיא סָאוו ,קרַאמ-רעּפעט ןפיוא ,םלוע רעד זַא

 ךיוא ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ ןוא ,ןָא טמוק עוויק זַא ,טקרעמַאב טָאה ,טכַאנרַאפ

 טזומעג עדייב ןבָאה ,יקסוונישורפ םירפא TN ward "רעסייוו, רעד ןענופעג

 רעד -- עדייב ייז ."לצנערק, םוצ ןעמוק וצ ןלעוו לָאז עוויק ידכ ,ןרעוו םלענ

 טלציקעג ,םיא טימ טעפעשטעג קידנעטש ןבָאה ,יקסווָאנישורּפ ןוא שיבייל רעסייוו

 טשינ רע טָאה רעבירעד .וו .ַא .א עקרַאנירַאמ רעד ייב טפיצעג ,רעיוא ןַא ייב

 DX טגעלפ ,יקסניבַארג קעמַארבַא .ןענַאטשעג ןענעז MT ןעוו ןייגוצ טלָאװעג

 JIM רעד וצ ןריפוצ םיא TN ןייג ןגעקטנַא

 .טלייצרעד רע יוו טיול ןוא ,ןעוועג טשינ עוויק זיא ,םכח רעסיורג ןייק

 ןטסטנזיוט םוצ) ןלייצרעד ןבײהנַא לָאז רע IN ,ןעוויק IND ןעוועג גונעג זיא

 ,זירַאּפ ןופ רעדנּוװ יד (לַאמ

 DN ןסעיינ ענעדישרַאפ ןגעוו ןסעומש טכַאמעג PT ןעמ טָאה טשרעוצ

 ONT ,זירַאּפ ןגעוו טרָאװ א ןפרָאװעגנײרַא סוטאעב AWD ONT ,סעומש םעד

 טקנופ רע ONT ,זירַאּפ PNR רעדניק ענייז ייב ןעוועג קירוצ ןרָאי טימ רע זיא

 ONT ON TP רעסיורג ַא ןעוועג זיא סע IN ,הגשה ןייז טיול -- ןפָארטעג

 -- ,ושטנעמ טימ לופ טקַאּפעג ןעוועג ןענעז ןסַאג יד לייוו ,געט ךס א ןטלַאהעגנָא

 זיא'ס זַא ,ןגיוא יד טימ טשטעווק PR רע טלייצרעד ,"ןטייז VON TD רַאפעג א,

 ,"רערעדנַא רעד רעביא ON טייז PM PD ןייג וצ רעבירַא ןעוועג ךעלגעמ טשינ

 רעבָא ןענעז ,ןעזעג ץלַא טרָאד טָאה רע סָאװ ,ןרעדליש רעמ ץלַא ליוו רע

 ,שיבייל "רעסייוו, רעד ןוא יקסווָאנישורּפ םירפא -- עדייב יד ןעמוקעגרעטנוא

 ,טניימ עוויק ,יורטש א טימ טכייל ץנַאג WAN םייב ןעלציק ON ןביוהעגנָא ןוא

ONT INטסייב  ONןייא ךיז טלַאה םלוע רעד ןוא גילפ ַא  ONDסָאד ,רעטכעלעג  

 .טפיולטנַא ןוא ןיבמ עוויק טרעוו ,לָאמ עכעלטע רעביא pr טרזח ןעלציק

 טוג א טימ םיא קידנעמעננייא ,קירוצ IWIN OX טגנערב קעמַארבַא

 ,סעומש א PR PUL רעדיו OX טיצ ןעמ TN לענש טסעגרַאפ עוויק ,טרָאװ

 שיפ PR ץעפס NR זיא עוויק ןוא ,שיפ ןגעוו טרָאװ א ןיירַא סוטַאעב השמ טפרַאוו

TENDןפאכ-שיפ ןופ המכח יד רע טלייצרעד  PRןענעז שיפ גולק יוו , PRיד  

 PR PUN PI טמוק רע זַא AVON םייב ןפָארטעג ON PT ןבָאה סָאװ ,רעדנווו
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 ךיז טרזח סע PR םיצל ייווצ יד ךיז ןזייוואב ,ןלייצרעד ןופ זַאטסקע ןטסכעה

 ןוא תמא ףיוא ןיוש טפיולטנָא עוויק Pa ,יורטש רעד טימ ןעלציק ONT רעביא

 .רעקידייל טרעוו קרַאמ-רעּפעט רעד ןוא הרבח יד ךיז טייגעצ ךָאנרעד טשרע

 ,טרעהעג ןבָאה'ס עכלעוו וצ ,סעיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ ןופ טנגוי יד

 רעסיוא ,טריפורג PT ןבָאה -- ןטסינָאיזיווער ןוא עזעיגילער יד ,"דנוב,, ,ןטסינויצ

poסעיצַאזינַאגרָא יד ןופ ןלַאקָאל יד , ODN PINקראמ-רעפעט ןופ חטש םעד . 

 -לעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט רעסיורג רָאג א טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא טרָאד

 .ןינָאק PR גנורעק

 ענעדישרַאפ TNT ,ןפוא ןקידתוירזכא ןַא PIN ןבָאה סעיטסעב עשטייד יד

 םינקז ,רעדירב ,רעטסעווש ,סעמַאמ סעטַאט ערעזדנוא ןטכָאשעגסיוא ,ןטיוט

 עלַא -- תומשנ עשידיי עטקינייפרַאפ ןָאילימ סקעז רעביא .רעדניק ךעלציפ ןוא

 .עקידלושמוא

 !קלמע ךל השע רשא רוכז

 .פ .ּפ 68 ןיא רענלעז עשידיי
 .הליהק רעשידיי רעקיטרָאד רעד ייב טסַאג וצ חספ
 קעדַאצ שובייל -- סקניל ןופ רעטשרע רעד (טייטש סע)
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 ןַאמיױנ ךונח
 (הינתנ)

 רעטנעצ ,PD OND" רעד

pxסעדעי ןענעז זיוה סעבולג ןופ לקניוו א  oxoךיז  PRפיונוצ טנוװָא - 

 יקסנַאנזָאּפ רעב ,לַאטַאנ רעדירב יד .ןעייטראפ ענעדישרַאפ ןופ הרבח ןעמוקעג

 ONT ןעמ .ערעדנַא INI ןוא שטיװָאקשַאמ רעדירב יד ,טָאק השמ .סעדאה דוד

 .ןביײרטרעדנַאנופ זדנוא טגעלפ ןעמ זיב ,טכַאנייב טעפש PI טריטוקסיד

 TIN ןוא לארשייץרא .,ןַאשזדיב-ָאריב ןגעוו ןעוועג בור'ס זיא ךערפשעג רעד

 .סעדאה דוד וצ ןּפַאכוצנײרַא ךיז טַאהעג ביל טָאה הרבח יד

 ,שרדמהיתיב עסיורג ONT ןעזעג טשרעוצ ןעמ טָאה סַאגיַאשטיווצקימ ןיא

 טייז רעטייווצ רעד ןופ DN .ןענעוואד ןעגנַאגעג ןענעז ןדיי ענעדישרַאפ ןיהווו

 .ארמג ןענרעל ןוא טכַאנ ןוא גָאט טרָאד ןציז דרעב טימ ןדיי .לביטש סָאד ךיוא

 טימ טלָאמעג ןעוועג זיא ,טריצלָאטש טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,לוש עסיורג יד

 יד ןגיוא יד PR ןפרַאוועג PT טָאה קינייוועניא .ןבראפדלייא ענעדישרַאפ

 ןעוועג זיא לוש ןיא יירעלַאמ-טסנוק יד .טיפוס ןפיוא פמעל עקיברַאפנדישראפ

 עשיתיב-ילעב יד טנוואדעג ןבָאה לוש ןיא .טנגעגמוא רעצנַאג רעד ןיא טנַאקַאב

 .דלַאג טימ טצוּפַאב ןטייז VOR PD ןעוועג זיא wpe ww רעד .לטעטש ןופ ןדיי

 -- ליז ןשיווצ) ןאזרעפ קיסיירד עכעלטע ןופ WO ַא ןטלַאהעג טָאה Sw יד

Pwרעד ןעװ .(ךיא  ONDךיז ןבָאה ןעגנוזעג טָאה  Ow PRןעניפעג  TIN 

 ,עמורפ-טשינ

 ווו ,רדח א ךיוא ןוא הליהק עשידיי יד ןענופעג ךיז טָאה לוש רעד ןבענ

 עשיצולח יד ןענופעג ךיז טָאה ןרעמיצ יד ןופ םענייא ןיא .טנרעלעג ןבָאה רעדניק

 .טעברַא-רוטלוק ענעדישראפ טריפעג גָאט ןדעי ONT TWA ּוװ ,עיצַאזינַאגרָא

 ןטרָאג א ןעוועג ךיוא זיא לוש רעד ןבענ

 ןייג ןגעלפ ןדיי PAM ,הווקמ א ןעוועג זיא לקניוו ןבלעז םעד ןיא

 .ןינָאק TD לקניוו ןשידיי םעד טליפעג סרעדנוזאב ןעמ טָאה xt .ןעלבוט ךיז

 טָאה קרַאּפ ןרַאפ .עיילא ענייש א ןגיוצעג PT ONT ON רעד ןופ רעטייוו

 טבילַאב ַא ןעוועג זיא סָאד .טפול רעשירפ רעד ןוא זעב ןופ חיר םעד טליפעג ןעמ

 .ןריצַאּפש I טרָא
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 רַאלקלָאפ רענינָאק

 סע טמענ שיפַארגָאעג .ןטרַאסנדער עשידיי יד ןענעז ןינָאק ראפ שיפיצעּפס

 .ענטוק זיב שילאק ןופ now ַא םורא

 ,טנגעג רענזיופ לעיצעפס ןוא טפַאשינכש רעשטייד רעד ןופ סולפנייא רעד

 רעטכעלעג א DMN ןדער WIN רעד טפור לֶאמנייא טשינ .רַאבקרעמ רעייז זיא

 .ןטנגעג ערעדנַא ןופ ןדיי יד ייב

 ,ןעמָארטש ערעדנַא ןופ טרילָאזיא ןבילבעג לטעטש רעזדנוא זיא גנַאל-תורוד

ONטקריוועג ןבָאה  PRןרעטנוא ןבילבעג ןענעז רימ .ןליופ חרזמ רעדָא ,לַארטנעצ  

 .ברעמ ןופ סולפנייא

 :ןטראסנדער

 ךייא ייב — קנע אב

 ךיא -- ע'כיא

 רעמיצ PR -- עניה

 קינייווניא — ענירד

 ןסיורד -- ןסיוה

 גנַאל ןפָאלש -- ןקעס

 ריא -- ץע

 גנורענעלקרַאפ PR טייקכייוו

 לרעלעט -- עיכרעלעט

 עלעפעל -- עיכליכטל

 עלעסיבא -- עיכסיב א

 : םילכאמ

 ךיוי-שיילפ -- ירב

 ךעקעלרעקוצ -- עוויעלפ

 עלעכיק טליפעגנַא ix -- עיכיבוב

 עלעכיק א -- עיכוק

 : סענעדישרַאפ

 ךוטשיט -- ליעווצ ַא

 בלעוועג -- םָארק
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 רעיכּפַארג ּפָאט

 סעמיצ ּפָאט

 עפ.ד השמ

 עצַאַאר עבָארג יד

 שטנָאקָאד שרעה

 קַאיּפ יקסנילרעב

 ...רעפ עיכשעווייפ

 IRD יכדרמ

 רעוונאג ריאמ

 קַאזָאק ןאמרעה

 קינעפופ רעזייל

 םָאבמיב

 הכלמ ענעגושמ יד

 איסיובעינ עביק

 רעגערט ַא -- ?דלישטַאר,

 ּפָאק עלָאמס

 עטקערוק יד לכער

 רעסאוו ראפ לפעט א --

IND Pw - --רענעמ  

 אטראוו ךייט רעד --

 .א .א ןעמענוצ

 רעקרוט סעקרעווש

 םיריזח סעקַאווטיל

 שטיוויול ןיא ךיד בָאה'כ

 ףיוא ץיוועינרעקס INI ןקיש PI ףרַאד'מ

 ןטעברַארעביא

 עקַאמ עישרעה

 עיכישזינ

 קעדַאשזד עיכבייל

 עניומ עישרעה

 עבמוב יד טימ רעזייל

 סייוו רענירג

 ּפָאקיירד שרעה

 (יקסילאק השנמ) יבר רעד

 קיב המלש

 (עטבצק ַא) עטגעריוה יד

 (סנַאמטוג יד) סעשיח יד

 סעגרוי

 : עמיטש ענייש PP טַאהעג טשינ טָאה סע רעוו

 ,רעטסיש והילא וצ ייג

 (בייוו א) "עמיטש עכיוה א, טָאה רע

 :ןרערט טימ רעטכעלעג

 זיא סע זַא ,ץישפיל המלש 'ר רַאפ ךיז טגָאלקאב .ז שריה 'ר ןעוו .1

ONןרָאװעג סאמנ  ONTטביולג המלש 'ר ןוא ,ןבעל  oxרע טרעווש ,טשינ  PN, 

 ."ןבראטש טלָאװעג ןיוש טלָאװ ךיא זא ,ןבעל ױזַא לָאז

 וצ ןפורעג טכאנייב ON טָאה'מ ןעוו ,יקסוואקירטס רעשדלעפ רעד 2

 PR PD ןטרַאוו ןָאק רעקנַארק רעד, ,טגָאיעג יוזא טשינ PT רע טָאה ןקנַארק א

 ןייטש טזָאלעג pox רע טָאה ,ריטסילק א טפרַאדעג טָאה'מ ןעוו רעבָא ,"ירפ רעד

 ."ןפלעה POR PT ןשיווצניא ןָאק רעקנַארק רעד לייוו, ,ןפָאלעג זיא ןוא
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 -ימג א ןגעוו ןיקסנישָאלַאשזד .ב 'ר וצ .ב בייל 'ר ןעמוקעג זיא לָאמַא 3

 ,"קיטנַא ,ws הליגמ א בייל 'ר טגנערב .ןתוחיטב טעב הוולמ רעד ןעוו .דסח-תול

 םעד טגיילעגנייא רעדיוו רע טָאה הליגמ יד ןענעייל םירוּפ ףרַאד רע ןעוו ןוא

 .רפוש

 רע Wh .שודיק א ףױא "לביטש, ONT טעבראפ '5 'מ 'ר 4

 ,עציילפ רעד ףיוא ךירטש א דיירק טימ רע טכַאמ ,ךעקעל םירוחב יד טלייט

TNטהנעטעג טָאה טסַאג רעד ןעוו , INרע  ONTקלח ןייז ןעמוקאב טשינ ךָאנ , 

 .דיירק ןופ ןמיס א טָאה רע ביוא עצעבישז רעד ףיוא ןבעגעג קוק א רע טָאה

 .ןאב רעד וצ ןרישזאסאפ טריפ ןוא עקשזָארד א טָאה ?רעיכּפַארג ּפָאט , 5

 ןענעז סע IN ,ןעזעג TS טקוקעגמוא PT טָאה (דרעפ (ONT עפאקש יד ןעוו

 לסיב םעד IND -- ןַאב רעד וצ "ןגיוצעג,, יז DNA ,סרערָאפ לסיב א ןַארַאפ ןיוש

 *! ןרעשזַאסַאּפ MIVA זיא רעבָאה

 רענייא :תונכש PNR טניווועג ןבָאה םירבח עטוג ייווצ :םימיה תירחא 6

 ןייק ןרָאפעג ןענעז ייז ןעוו ."שימ , עילימַאפ רעטייווצ רעד ןוא "טַאק,, עילימַאפ

 טגָאז רענייא ,טלעטשעגרַאּפ ךיז ייז ןבָאה ,לדיימ א טנַאקַאב טרָאד ןוא ַאלָאק

 ןופ ןכַאמ ייז זַא ,קידנעטכַארט לדיימ ONT ."שימ ,, -- רעטייווצ רעד ןוא ?טָאק,

 .עטמעשרַאפ ַא ןפָאלטנַא ןוא ןזָאלעג ןייטש ייז ONT ,קזוח ריא

 טימ קרַאמ םעד ףיוא טרָאפ .ל .ח הנח -- .ןעלסילש יד טימ היח הנח .?

 ןטסַאק םעד טעבנגעגּפָארַא םיבנג ןבָאה סגעווקירוצ PIN תעב pw“ רעפָאק א

 ייב זיא לסילש רעד, :גנונעפַאה יד ןריולראפ טשינ IVAN יז טָאה ,ךיש יד טימ

 ."םעזוב PR רימ

 -רעייפ יד ןופ תופירש יד ןופ רערימרַאלַא רעד זיא ךארייב המלש 'ר 8

 ןיא הפירש א סיוא טכערב סע ןוא םייה רעד ןיא טשינ זיא רע ןעוו .רעשעל

 DIN ,טײּפמָארט יד טּפַאכעג (עלעבייוו ןיילק א) יורפ PO טָאה ,טָאטש רעד

PNןזָאלבעג ןוא סַאג . 

 ,ןסעגעגנָא טוג ןיוש ךיז טָאה רע ןעוו .החמש א ףיוא טמוק .ב בייל 'ר 9

 ןביילב םיא ייב טנָאקעג ןיוש רע טלָאװ רשפא -- החמשילעב םייב ךיז רע טעב

 ...רָאי רָאּפ יד

 ,Py םעד שרדמה-תיב pr ןדיי עפורג א טימ טנרעל לזדנעפ והילא 'ר

 ןבָאה םירעיופ ליפיוזַא רָאנ עז -- :טגָאז TS רפוס עקבייל 'ר ןיירָא טמוק ,"בקעי

 .בקעי ןייא וצ ןעמונעג ךיז
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 סעקַאווטיל

 טימ טדערעג ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,סעקַאווטיל ןדיי עכעלטע ןינָאק PR ןעוועג

 רָאנ ,ןשטנעמ עטוג ,ןעמאנסיוא עטלייצעג ONT ןענעז .טקעלַאיד "ןשיווטיל, םעד

 רענייא ןעוועג PR TTY ערעדנוזאב רָאג א יוו ,טַארַאּפעס ןטלַאהעג pr ןבָאה

 םייב ןעלנָא IR טַאהעג PIN ןבָאה ייז .ןייז וצ בירקמ pr טיירג ןטייווצ ןרַאפ

 ןוא (דנַאלרוק) טנגעג רעשיטלַאב רעד ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ץישפיל 'ר בר

 ."שיווטיל, טדערעג

 ( א .א פערק ,קינלָאמערעּפ ,קינלַארוג ,יקסנַאמוא ,דעווש)

 עכעלטע גנעלס רעייז בילוצ : סעקַאווטיל יד TD טקזוחעגפַא טָאהמ

 : ןליפשייב

 ,טעשטפַאקראפ VW טרעוו למיה רעד ןוא ,ןעמיוק ןופ טייג PM רעד 1

 PONT זיא MTN יוו

 (ּפָאק םעד ּפָארַא גייב) ּפָאק םעד בָארגַאב עטאט 2

 ! (ריא ףור) עמַאמ יד ףיוא (יירש) יערס ןרהא 3

 :ענעדישראפ

 .רעגערג ןסיורג א טימ טכַאמעג טנַאקַאב ןעמ טָאה ןעגנודלעמ עשיטָאטש יד

PINONTטרַאוועג טָאה  TDטלָאמעד ,רעמָאל א ןעמוקעגנָא זיא סע  ONTןיוש רע  

 .ןדלעמ טנָאקעג

 ןשטייד יד ןעוו ,תונותח יד ףיוא קעלַאשרַאמ א ןעוועג זיא זדיר דוד 'ר

 -- גנוקיטפעשַאב ,"זדיר, -- עילימַאפ PT טגערפעגסיוא ON PR ןיירַא ןענעז

 DX רעטכעלעג ONT ייז TD טכַאמ רע IN ,טניימעג ןבָאה ייז ,"קעלַאשרַאמ,

 יז ןבָאה (לַאשרַאמ-סגירק רעשיליופ רעד) "ילגימש זדיר קעלַאשרַאמ , טגָאז

ONןפרָאװעגסױרַא ןוא ןגָאלשעגנָא . 

 -סיוא םירומשמ הרבח ןופ ריט רעד ףיוא ןבָאה םיציל ."םירומשמ ,, הרבח

 ."ךָאל ,AIAN ןסייהעג טלָאמעד TD DN "םירומשמ, טרָאװ ONT טצַארקעג

+ 

 לזייה סגרעבדלָאג השמ ,ייג ןיוש ייג

 לזאזעל ייג

 לזייא ןַא טסיב

 לזמילש ַא

 .ךאד א ןַא לזייה א טסיב
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 גרעבדנאז היעשי
 (עיגלעב ,לעסירב)

 =ןינַאק ןיא טייהדניק רעטייוו ןיימ ןופ

 PT טגַארט רע .םינפ ןפיוא סיוא םיא pr טגייל לכיימש רעכעלקיטייוו א...

 -רעביא טָאה רע ּוװ ,ןליופ ןיא לטעטש םענעסעגרַאפיבלַאה םענעי ןיא רעבירַא

 TD ןעגנולארטשסיוא עירפ יד PR ןסקַאוו ןופ wy עטשרע יד טבעלעג

 .טייקמורפ רעקידתומימת

 סָאװ ,טנאהרַאפ א טקורעגפיוא ןעוועג ץעמע לָאמַאטימ טלָאוו'ס יוו זיא'ס

 ָאד לָאמַא זיא סָאװ ,טלעוו א .טלעוו רענעליוהראפ ַא ףיוא ןגיוצרַאפ ןעוועג זיא

 ףיוא טייטש ץלַא יוו עז ןוא .קיבייא ףיוא ,ךיז טכַאד ,ןדנווושראפ ןוא ןעוועג

 גרעבדנאז היעשי רעביירש רעד

 גרבדנז היעשי רפוסה

 טשינ ST טלעפ'ס !דעו םלועל טקיטסעפרַאפ ןרָאװעג זיא ץלַא יו !טרָא ןייז

 ןקיטסַארפ ַא PR ,לֶאמנייא זיא רעכלעוו רַאנ-טָאטש רעד טשינ וליפא .ךַאז ןייק

 זיא רע .ןעמעראוווצנָא Pr שרדמה"תיב ןסיורג ןיא ןעמוקעגניירַא ירפרעדניא

 קידנעייג זיא רע ןוא ,רעגנוה ןופ ןלָאװשעג ,טלעק ןופ ןלָארדעגנָא ןעוועג

 ..ןענאטשעגפיוא טשינ רעמ ןיוש PX ןוויוא ןראפ ןלַאפעגקעװַא TN ןפָאלשעגנייא

 ; רעמוז Pwo .רדח PR Tay 'ר qos םייב רע טנרעל ,"רוחב,, רעקירָאידןיינ ַא

 םורַא ,לביטש"םעדיוב א ףיוא רע טציז רעדניק עשידיי ךָאנ טימ ןעמאזוצ

 :טגָאז רע יוו רעמ טגניז רע TN ,שיט ןגנַאל א

 יד ,לוטש ןטעבעגסיוא ןַא ףיוא יז טציז זיוה ריא ןופ ריט רעד ראפ,

 "...סרעייגייברַאפ יד וצ טקניוו יז PR טפור יז PR ,יורפ עקיניזטכייל
 רוס

 ,1905 רָאי PN ןינָאק טזָאלרַאפ טָאה רבחמ רעד *
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 "טרעּפמעל א יו קראטש, ןייז וצ ךיז ףיוא טמענ ,עלעימש ,רע רעבָא

 ייב רעכיז TIN טסעפ זיא רע pol םעד ןייטשייב ,דיי רעתמא WW יוו ,ןוא

 ."ץענ ריא ןיא, ןרַאנרַאפ ןזָאל טינ ךיז לֶאמנייק ,לֶאמנייק טעוו רע זַא ,ךיז

 רעדניק יד ןעייג AIM PR טרַאּפשרַאפ TT גָאט ןגנַאל ַא ךָאנ ,טכַאנרַאפ

 רעד ,רע זַא ,ליוו ,ןייז וצ ברקמ םיא ןסיוא זיא סָאװ ,יבר רעד רעבָא .םייהַא

 ףיוא OM עדייב ייז ןעייג ךָאנרעד ."סנסעטכַאנ, ףיוא ןביילב לָאז ,םותי

 ןיא ןוא קידבשוימ םיא וצ טדער יבר רעד .לטעטש ןרעביא ריצאפש א

 PN טשימ רע .םעד IS טניווועג טשינרַאג זיא רע סָאװ ,ןָאט ןקידהחפשמ ַא

 ירשא, :טנרעלעג ןעהעשירדח יד PR ןבָאה ייז סָאװ ,םעד TD םיקוספ קיצנוק

 טּפַאכ עלעמיש TR -- Ik רע טביוה -- "שטנעמ םעד זיא ליוווא -- שיאה

 ןיא ,םיעשר תצעב ,ןעגנַאגעג טשינ זיא רע סָאװ -- ךלה אל רשא, :רעטנוא

 רע טקנעדעג םיליהת לטיפאק עטשרע ONT םורָאװ ;"םיעשר יד TD הצע רעד

 ןימ םעד ןופ ןָא עדייב ןלעווק דימלת ןוא יבר .קינייוונסיוא ןופ גנַאל ןופ ןיוש

 -רעפעט, ןפיוא IN ייז ןעמוק גנומיטש רענעביוהעג רעד PR PN .?טרָאּפס,

 טימ םורַא ןפיול סָאװ ,ךעלגניי עטּפָאכ א ףיוא IN ןפערט ייז ּוװ ,"קראמ

 טגָאז יבר רעד .ןעיירשעג עדליוו ייברעד קידנזָאלסױרַא ,רעמינפ עטעשויעצ

 : םיא וצ

 ON ןיא DMX טפיול ןעמ ןעוו ,טָאה ONT OID ארַאפ סָאוו ,טסעז וד--

maקרמ רפט,ב שרדמה " -- ONTשרדמה תיב  PRקרַאמ:רעּפעט  
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 רעסעב PT“ טסלָאז וד זַא ,גָאז ךיא ןעוו ,טכערעג טשינ PN PQ ?םיצקש יד יוו

 ..!?ייז טימ רעדייא ,רימ טימ ןרבח

ONT רעווש סעפע ON זיא סע .םעד PIN טשינרָאג טרעפטנע עלעמיש AY 

 טלדנַאה'ס זַא ,שוחב ךאד טליפ רע .טונימ רעד ןיא ןדער  Prןקיטכיוו א ןגעוו אד

 א ףיוא ןייז רתוומ אד טייג רע זא ,ןתמו אשמ  ONT INTטרעיודאב רע

DIUM RRA 

INT WAINךיז ייב סיורג רע זיא  ONTיבר רעד טָאה ךעלגניי עלַא ןופ  

INIטיירפ רע סַאװרַאפ טשינ ןיילַא טייטשרַאפ רע ןוא !ןבילקעגסיוא םיא  

prטשינ טמענ ןוא טשינ  IXרעוו לייוו .ןיבר ןייז ןופ דייר יד החמש טימ  

 טשינ יאדווא ?טציא יו ךעלרעטָאפ יוזא ON וצ טדערעג לָאמַא ןעד טָאה

 עזיולב ענייז סָאװ ,דיי רענעטיהעגּפָא-גנערטש רעד ,ןושרג רעדנעס רעטעפ ןייז

 רערעג, רעד AY AND א םענייא ףיוא ןפרָאװנָא טנָאקעג ןיוש ןבָאה ןעמערב

 ףיוא ןעמונעג הריטפ סרעטָאפ ןייז ךָאנ דלַאב DON טָאה ONT ,"רעציז-שיט

 ,טרעהעג לָאמ עטשרע ONT טָאה רע ןעמעוו ןופ ןוא החגשה ןייז רעטנוא טייצ ַא

Jom, INךיז ןעמ טליפש םונהיג  ow 

 סָאד טרעהעג רע טָאה DPR .רָאי PD ןעוועג טלַא טלַאמעד זיא רע

 ןופ ליוו ןעמ סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ ONT רע ןוא ;"םותי א, ,"םותי, טרָאװ

 ןענעז ןרעמיצ VON ןעוו ANY םענעי ןבױהעגנָא ךיז טָאה ONT PN .ןבָאה םיא

 זיא רע ..לוק א ףיוא ךיוה טנרעלעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי טימ לופ ןעוועג

 טכערב עמַאמ יד יוו ןעזעג TN זיוה TINA PR ,טרעטשעגמוא ,ןפָאלעגמורַא

 .טנייוו ..טנייוו PR טנעה יד ךיז

 .הליפתי'לעב ןבענ "לביטש, PN ןענַאטשעג רע זיא סנגרָאמ וצ ףיוא

 ..שידק טגָאזעג טָאה רע ןוא ןגיוושעג טָאה םלוע רעצנַאג רעד

 ןוא ,בוטש ןיא ליבסנאמ רעקיצנייא רעד ןעוועג טלָאמעד טניז זיא רע

 TOD TIN שודיק טכַאמעג רע ONT תבש ;שיט םייב PDN ןסעזעג זיא רע

 םוצ טניווועגוצ זייווכעלסיב ךיז טָאה רע ןוא ;רדס םעד טכירעגּפָא רע טָאה

 .דניזעגזיוה ןופ שאר רעד זיא רע זַא ,קנַאדעג

IWANטָאטשנָא  Prןעמענוצרעביא טימרעד , AY ONTטליפעגּפָא ,טרעקראפ  

 ןא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב OX ןגעק טלָאוװס יוו ;טייקטרענימעג ַא יוו םעד ןיא

 ?סָאװרַאפ ?סָאװרַאפ .קזוח טכַאמעג ON ןופ ץעמע אד טלָאוו'ס יוו ,ָאי ;הלווע

TXסָאווראפ, םענעגייא םעד " ONTשמש רעד ןעוו ,טגערפעג ךיז רע  

 INT םיא OND Pr טָאה רענייק .ןגָאלשעג ON טָאה שרדמ"תיב ןסיורג ןופ

 רעכלעוו ,בקעי םהרבא ,לטעטש ןופ סרוקיפא רעד רָאנ ,טלעטשעגנייא טינ

 טגָאלש רע לייוו ,סואימ תמחמ הצקומ ַא זיא רע IN ,שמש OW ןגירשעג טָאה

 !ןעמעננָא OX ראפ Pr OND רעוו טשינ טָאה סָאװ ,םותי א
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 רוו ,טשינ םיא רע טגָאלש לֶאמנייק סָאוו ,ןקז רעקידובכב רעד ,ָאד ןוא

 !םיא טימ ךָאנ ךיז טסיורג רע ,טרעקרַאפ .רעדניק ערעדנַא יד טימ ONT טוט רע

 רע (ON ,תוחפשמ יד וצ טסאגוצ טימ OX רע טמענ ןדעומהילוח יד PR ןוא

 ןרעהרַאפ ןעלעמיש רע טזָאל טרָאד .ןמז ןקידנעמוק ןפיוא דימלת ַא ןעמוקַאב ליוו

 ...תודמלמ ןייז ןופ הלועפ יד ןזייוו וצ ייז ידכ ,םיתב-ילעב יד ןופ

 ןַאמ WOR םעד וצ טײקרַאבקנַאד טימ ןָא ךיז טליפ ץראה שידניק ןייז

 ,ןקעטש ןייז ףיוא PT קידנרַאּפשנָא ,טייקרעווש טימ OX ןבענ טזיירפש רעכלעוו

 ,ןאט האנה םיא לָאז סָאװ ,סעּפע ןגָאז םיא קרַאטש טלָאװעג טציא טלָאװ רע

 ךץוש רע טדער קנַאדעג ןיא שטָאכ ,ןביוהוצנָא יוזאיוו טשינ טסייוו רע רעבָא

 : םיכסמ םיא טימ זיא ,םיא וצ

 -- ןדבוע 'ר טימ DAN עקאט ךיז לָאז רע זַא PUN טוג זיא יאדווא --

 טרעוו סעפע -- טייקטגיילרעביא רעטסנרע IX טימ קנאדעג PR רע טדער

 ,ןיבר ןטימ רעכיילג א טעמכ ןיוש ךיז טליפ רע !רעסיורג א לָאמַא טימ ןעמ

 ,סניבר םעד וצ טרירטסופ ענייז ןסַאּפוצוצ טכוז רע ןוא

 ראפ ,ןרַאוטַארט יד ףיוא .סַאג רעשיאוג רעד PR ךיז ןעווערעקראפ ייז

 סָאװ ,ןצכעילב עסייוו סעיצַאקַא יד TD ןלַאפ ,סעקזייה עטכלַאקעגסיוא יד

 PR PR טרעפעלש TR טקעוו רעכלעוו ,טַאמָארא IN טימ טפול יד ןסיירַאפ

 .טייצ רעקיבלעז רעד

 ןצנאגניא טגייוש רע ;רעטכַארטרַאפ א ON ןבענ טציא טייג Wy 'ר

 -עגמוא טציא ךיז ןָאק ,עלעמיש ,רע PIN .תובשחמ ענייז PR ןוטרַאפ זיא ןוא

 ...ןעמענוצפיוא ON OM קידנעטש ןענעז סָאװ ,םיקחרמ יד PX ןזָאלקעװַא טרעטש

 יז ךיוא .ןענרעל ןעק ,רענעטַארעג ַא .רוחב-ןתח א pw ךיז טעז רע

 ,ןגיוא עקידנעכַאל עריא טימ םיא ףיוא טקוק יז .עסיורג א ןיוש זיא ,עלעגייפ

 זיא סָאד ,א .שמוח ןופ עלהשעמ א סעפע ןלייצרעד ריא לָאז רע זַא ,קידנטראוו

 -ןסָאריּפַאּפ םעד ,עלעגייפ ,יז INT זיא ONT ,"ילשמ,, TID יורפ עטיישרַאפ יד טינ

 יד ןיא ןוא עלָאקש רעשיסור רעד ןיא טנרעל סָאװ ,לרעטכעט סרעכַאמ

 bendy .הנמלא רעד ,ןעמאמ PT ייב שטייטדירבע ןענרעל יז טמוק ןגָאטימכָאנ

 רעד ןופ רעדיל עשיסור ןעגניז ox טנרעל יז .טכַאנרַאפ זיב רעביא יז טביילב

 :רדח ןיא טנרעל רע סָאװ ,ןכאז עכעלרעדנּוװ ריא טלייצרעד רע ןוא ,לוש

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רענידנצעג םעד ,חרת רעטַאפ PT טימ וניבא םהרבא ןגעוו

 CNT ON ,ןבקעי ןגעוו ;רעטעגּפָא טימ טלדנַאהעג טָאה רע ןוא רעקַאה-דליב א

 ךָאנ PN ןביז ,רעטָאפ ריא ,ןענבל טנידעג טָאה רע PR ןעלחר טאהעג ביל

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ;ןבָאה הנותח ןענעק ריא טימ לָאז רע ידכ ,רָאי ןביז

 ףיוא טנַאה ןייז טגיילעגפיורַא ױזַא יוו קידנסיוו טשינ רע ONT לָאמניײא

 סָאװ ,געוו ןפיוא ןברָאטשעג זיא לחר יוו טלייצרעד דארג טָאה רע .לסקַא ריא

452 



 ליז יז טָאה ,ּפמָאל יד ןדנוצעגנָא ONT עמַאמ יד ןעוו ןוא .םחליתיב ןייק טריפ

 ןטשרע םוצ טלָאמעד טָאה רע ,ָאי .ןרערט עסייה טימ קידנענייוו ,עדייב ,ןפָארטעג

 PR ץלַא יוו אחינ רעמ ןענעז סָאװ ,ןרערט Xt ןענעז'ס זַא ,טליפרעד לָאמ

 ..טלעוו רעד

 טשינרָאג רשפא IND רע IN טּפַאכעג Pr רע טָאה רעטעפש טשרע

 ! לדיימ דמערפ NANI ,רעטסעווש ןייז טשינ INT זיא יז SPN ןגעוו ןטכַארט

 ,לָאמנייא WI ,קנאדעג ןייז PD טלאטשעג ריא ןגָאירַאפ וצ ךיז ףיוא טמענ רע

 רעקידרעמוז א ןעוועג זיא'ס :ריא ןגעוו טמולחעג ףָאלש ןיא רע טָאה !ייוו יוא

 ןצנַאגניא ןעוועג זיא סַאג יד .םייהא טיילגַאב יז טָאה רע ןוא טכַאנ-רעד-ףיוא

 ףיוא טנַאה TT ןטלאהעג טָאה רע .טייקיטכיל רעױלביקיצנַאלג א טימ ןסָאגרַאפ

pxןוא לסקַא  Prעשיסור טגניז יז יו טרעהעגוצ  IVP? 

 ..ףָאלש TD טקעוועגפיוא יוו ON טָאה גנַאלק רענעקורט ַא

 ("ןרעיומ יד ןיא אנוש רעד, ךוב ןופ טנעמגַארפ)
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 * קינָארכ-החּפשמ ַא

 ,"לזמ הנשמ םוקמ הנשמ ,, רעטָאפ PO וצ טגָאזעג טָאה "דיי רעטוג, א...

 רעדניק 7 טימ ןרעטלע עניימ ןבָאה 1910 םורַא IN ןעוועג םרוג ONT ONT ןוא

 .ןינָאק PP ןישיוואטס ןופ ןבילקעגרעבירַא ךיז

 רעד זיא הרירב ןיאב .ןרָאװעג רשעתנ טשינ ייז ןענעז אד ךיוא רעבָא

 ןעוועג) הסנרפ רעד טימ ןפלָאהעגסױרַא טָאה עמַאמ יד ,דמלמ א ןרָאװעג עטַאט

 יד ,ןירעדיינש ַא ענייא :ןפלָאהעגוצ ןבָאה רעטסעווש עניימ ךיוא (ןירָאטײנ ַא

 .שטייד ןוא שיליופ ,שידיי ךעלדיימ טימ טנרעלעג טָאה -- עטייווצ

 ענייז ןופ רענייא OWI סָאװ ,ןעוועג זיא שפניתמגע רעטסערג סנטַאט םעד

pr 4עמאמ יד טָאה ערעדנא יד :"הנותח רעד וצ זיב, טנרעלעג רָאנ טָאה  

 .סרעדיינש ןרעוו וצ "רעל רעד ףיוא , ןבעגעגקעווַא TN ןענרעל ןופ ןעמונעגּפָא

 ןופ טריפעגפַארַא, PT יד טָאה עמַאמ יד IN ,ןגָאז ןוא ןצעיז טגעלפ עטַאט רעד

 ,"געוו ןכיילג

 רעד ןעוועג ןענעז ,בוטש PR טנוזעג TR דיירפ Pe לַאװק א ךעלדיימ יד

 ווירב PR "טגנערבעגסיורַא,, ןגרָאז PPR טָאה יז -- תילכת .גרָאז עסיורג סעמַאמ

 ךעלדיימ יד ןעמ טָאה ןיוש PR ,עקירעמַא PP רעדירב PX רעטסעווש ריא וצ

 .ןבירשעג ייז ןבָאה ,ןדנ ןייק טשינ ןעמ ףרַאד עקירעמַא ןיא .ןיהַא ןעמוק ןסייהעג

 גנילירפ) ןרָאפקעװַא רעייז ךָאנ .םייה רעד PN ןרַאוועג זיא קירעיורט

 -- עמַאמ יד PR עטרעצאב ,עקידנגייווש ןעגנַאגעגמורַא ןענעז עלא )1914

 .עטנייוורַאּפ ַא
 עקיצרַאה ענייז ןעגניזסיוא טייהרעליטש עטַאט רעד טגעלפ םיתבש יד ןיא

 טימ םי א ןפורסיורַא ןגעלפ ייז .רעיורט PR טפשקנעב טימ עטּפַאזעגנָא םינוגינ

 ןייק ישעטַאט ,ךיד לעוו ךיא , ןעלמרימ ךיז וצ געלפ'כ .תונמחר ןוא טפַאשביל

 .?ןוָאלרַאפ טשינ לָאמ

 .טנַאמַאיד יקסווָאלרעמש הקבר

 רעביירש ןופ יורפ יד ,טנַאמַאיד-יקסוװָאלרעמש הקבר ןופ ווירב רעקיזָאד רעד *

 א PIP ןבעל ןרעווש םעד WD טנעמוקָאד א זיא ,ןירענינָאק ַא ןיילַא ,ל"ז טנַאמַאיד לוונייז

 ןעמעלבָארּפ ערעייז -- ץניווָארפ רעשיליופ רעקידהמחלמרַאפ רעד PR החפשמ רעשידיי

 .לרוג רערעטייוו ןוא
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 לאטאנ .מ .ה

 עקעּפָאק יד
 (ןרַאי-רעדניק יד ןופ דָאזיּפע ןַא)

pwענעדיישַאב א רעייז ןעוועג זיא לדנימ עבָאב , IN DXענעעזעגנָא  

 יז ONT ,לכעטרַאפ סייוו PR ,ןָאטעגנָא PO ןעוועג Dan ,לטעטש pr יורפ

 ,טרעדנּוװַאב יז ONT רעדעי .םינפ ריא ןטכיולאב רעמ ךָאנ טָאה ,ןגָארטעג טָאה

 ןשרעק ךעלטניב ןכַאמ ,ענעגיו:עגנָא IN ,קרַאמירעּפעט PN ןסעזעג זיא יז ןעוו

 PR טנַאקַאב ןעוועג זיא יז .עקעּפָאק א רעדָא ןשָארג א IND ןפיוקרַאפ וצ

 .(ןשָארג 2) עקעּפָאק א טלָאצַאב דניק ןדעי ראפ TIN ,רעדניק עקנַארק "ןפױקּפָא,

 JOY ןעמ:קעגמייהַא רדח PD PI ךיא ןעוו ,קיטשרענָאד א ןיא לָאמ ןייא

 ןגרָאמ יו CTR TR ,רימ וצ לטיג-הרש רעטומ ןיימ ךיז טדנעוו ,גַאטימ ןיימ

 ןעמ ףרטד ,טעּפש WP טשרע טעוו םחנמ רעטעפ רעד ןוא ,קיטיירפ זיא

 טשינ ,הלילח ,לָאז רענייק PR .ָאטשינ זיא Dow pr טלעג .תבש ןטײרגנָא

 ןוא לדנימ עבָאב רעד וצ ייג ,ןכאמ וצ תבש ָאטשינ זיא בוטש PR זַא ,ןסיוו

 רימ בָאה ךיא .טלעג סעפע ןגרַאב לָאז יז IN ,רעיוא ןפיוא PN עשטפעש

 סָאד ןרילרַאפ טשינ ,הלילח ,לָאז ךיא ןַא ,סעקלַאפאז ןופ עלעטכַאש ַא ןעמונעג

 ,טלעג עטגרָאבעג

 ןיימ רטרט יט'ַײירד ופארטטג PN ךיא באה עבָאב ןיימ וצ קידנעמוק

 טַארטסיגַאמ OW קילב ַא -- OND ענשטעסַאיּפ יד
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 -ָאה PR .ןסירעגרעביא למירד ןופ ריא ONT ,ץרַאה ןיימ TD ןּפָאלק ןוא ןעּפַאס

 עניילק ONT טּפוטשעגנײרַא ONT יז .ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ךָאנ טלייצרעד ריא

 טלייצעגניירַא ןוא לכעטרַאפ JOON םעד ןופ ענעשעק ןיא לטנעה עטרַאדעגסיוא

 רימ ייז בָאה ךיא .ןשרעק !WW א ןבעגעג רימ TN סעקעּפָאק עקידנעקנַאלב 5

 .ןפָאלעג םייהַא לענש PN ןעגנָאהעגנָא רעיוא ןפיוא

PNטגרָאבעג ןוא רערעל םייח ןכש רעד ןעמוקעגנײרַא זיא טייצנשיווצ  

 ,סעקעּפָאק 15 יד ןלייצסיוא IN בייה PR ןעוו .קיטנוז pa טלעג ןעמַאמ רעד

 115 טלייצעג ןיילָא בָאה PN .14 אד רָאנ זיא סע ,ןסָאגַאב ךימ סייווש רעד טָאה

ONT ONTטימ טריסַאּפ  PNןעק סָאװ !עקעּפָאק  PNטקיש עמַאמ יד !ןָאט  

 ארומ OND .טלעג ONT טשינ ןיוש טכיורב יז זַא ,ןעבָאב רעד ןגָאז , קירוצ ךימ

 עקעּפָאק רעד טימ טריסַאּפ ONT סע סָאװ ,טלייצרעד טשינ ןעמַאמ רעד ךיא בָאה

 ןוא למיה םוצ ףױרַא קידנעקוק .ןעבָאב רעד וצ קירוצ ןפיול טזָאלעג pr ןוא

 רימ ןוא PY םחרמ רעצעמע ךיז טעוו רשפא ,רענייטש ענעקורט יד וצ ּפָארַא

 PR INT ,שרדמה"תיב םוצ קידנעמוקוצ !שודיח ַא אד ןוא ,רעייווצ ַא ןפרַאוווצ

 א ןעוועג PI PR WAX .עטּפַאלקעצ א ,עקיצומש א ,עקעּפָאק א ןענופעג

 OND“ טָאה יז ּווו ,ןעבָאב רעד וצ ןעגנאגרעד ךיא PI דיירפ טימ ,רעכעלקילג

 טָאה יכדרמ רעלעג רעד ווו ,עקדוב רעסיורג רעד ןבענ ,סביוא ONT טפיוק

 ,סעקעּפָאק 15 יד טגנַאלרעד ריא TX ,טפיוקראפ ייט TIN רעסַאוודעדַאס ןייז

 םוצ קידנעמוקוצ .רדח ןיא ןפיולקירוצ ןעמונעג ,טנַאה רעד ןיא שוק א טימ

 ןיב קרַאמ-רעּפעט םעד ןטכיולַאב Pan ONT פמָאל יד MN ,עווָאדָארגָא גור

PRקידנקוק ןוא ,ץנַאלג ַא ןופ ןרָאװעג ןטלַאהראפ  ODNרענייטש יד ףיוא , 

PX ANAעקעּפָאק ענעדלָאג ,ענייר א ןעזרעד גנורעדנּווואב רעטסערג רעד טימ , 
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 .ל .י אנראס

 ןינָאק PR רופיכ-םוי תעב המוהמ א

 -תיב סָאד ,לוש יד .טרעדנוהרָאי ןקיטציא םענופ בייהנָא PR רוּפיכ-םוי

 טימ .קידייל ןענעז ןסַאג יד .לופ ןענעז ךעלביטש vox ,ס"ש הרבח יד ,שרדמה

 .דרעפ ףיוא קידנטייר ןעמוקעג ןענעז ןדיי ייווצ :שער רעסיורג ַא טרעוו לָאמ א

 -לעפאב עשיליופ יד ּוװ ,ןינַאק ןבענ לטעטש א ,ןישעלש ןופ ןעמוקעג ןענעז ייז

 ןעמוקעג ןענעז ייז .ןדיי ףיוא םָארגָאּפ א ןכאמ וצ טיירגעג ךיז טָאה גנורעק

yaלוזא זיא ןעעשעג .ןרָאװעג ןבעגעג ייז זיא סָאװ ,ףליה עשירעטילימ : 

 רעסיורג ַא ןענופעג ךיז טָאה ךאד ןפיוא ,זיוה ַא רעיופ א ןופ טפיוקעג טָאה דיי א

 ץיזאב ןכעלטכער ןייז PR זיוה ONT קידנעמענ .ןסוזעי TD ענָאקיא ןא טימ םלצ

 DONT ONT :ךַאד םענופ ענָאקיא יד ןעמונעגפַארַא ךעלריטַאנ דיי רעד טָאה

 ,גנומיטשיםָארגָאּפ א ןעוועג םרוג

 רענלעז עשידיי בור'ס ,.ּפ .5 18 םייב ןטַאטשרַאוודרעדיינש -- 0

 שטיװָארעזָא לאכימ (טייטש) סקניל TH רעטייווצ רעד
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 ןַאמלרעּפ — ןיקמעט אכימ
 (דול)

 eee יאדישז יב,

 -לרוג ענעדישרַאפ PR ,ןרעדנַאװ ןופ רָאי ליפ ױזַא ךָאנ רעווש זיא סע

 ,ןרָאי-טנגוי ענעּפָאלעגּפָא YOON ןיוש MIN ןורכז PD ןעמוקַאבוצסױרַא ,סרעגַאל

odטכַארברַאפ ןבָאה רימ  PXןופ לוק ןפיוא זיולב .ןינָאק לטעטש ןקלור םעד  

 ONT ONT ךעלרעסיוא .ןגיוא יד OND ןפָאלרַאפ לפענ ַא ךרוד יוו ,ןעמָאנ םעד

 ןינָאק PR טָאה ךָאד ןוא ןבעל ליטש א ןופ קורדנייא םעד טכאמעג לטעטש

 ןסעומש PR .םָארטש ןקידנסייר א טימ ןבעל עלעוטקעלעטניא סָאד טריסלופ

 זיא'ס .ץנעגילעטניא רעשידיי ןופ ָאווינ ןרעכעה ַא טקרעמַאב וטסָאה רענינָאק טימ

 ןפרָאװעג ריד ךיז ONT דלַאב PR DOW עשידיי ַא PR ןייגוצניירַא ןעוועג גונעג

PNרָאװעגנָא ,רעכיב רעביא ןגיובעגרעביא רעמינּפ עטרירטנעצנָאק :ןגיוא יד - 

 ,ןעגנַאהרָאפ עטקירראפ רעטנוא ;טכַאנ רעטעפש זיב ,טפָא ,ןציטָאנ ,ןטפעה ענעפ

 .ךעלסעג ערעטצניפ ןטכיולאב טָאה ONT ,טכיל ןעמָארטש ןסירעגסיורַא Pr ןבָאה

 ONT INI זַא ,ןובשחו"ןיד א ןבעגעגּפָא ךיז טנגוי עשידיי רענינָאק יד טָאה סאד

 רעד ןופ PT ןסיירוצסיורַא טייקכעלגעמ יד ןבעג ייז טעוו TON ןוא ןענרעל

 .ןבעל ןקידלטעטש ןיילק mp טפאשגנע

 ריא טימ זיא טנגוי עשידיי רענינָאק יד זַא ,רעדנּווו PP טשינ ךיוא זיא

 טנגוי רענינָאק יד .סיורָאפ ןעגנַאגעג גנולקיװטנַא רעקיטסייג ןוא ץנעגילעטניא

 OND“ וצ טייצ ןענופעג ךיוא רָאנ ,רעכיב טימ ןעמונרַאפ ךיז זיולב טשינ טָאה

 רענינָאק PR 1936 ןופ טכַאנירעטסעװליס יד רימ ךיז טנָאמרעד סע .ןעגנולייוו

 טימ טנגוי יד טָאה קירוצ ןרָאי JO א טימ יוו ,ןגיוא יד OND סע עז ךיא ,לַאז

 ןבָאה ,ועניטנעפרעס ,ןטערַאגיס ןופ ךיור רעד ,טצנַאטעג ,רעמינּפ עקידנלכיימש

 ןבָאה סיטעפנָאק עטרילָאק ענעדישרַאפ -- ךעלרָאּפ עקידנצנַאט ןדנובעגמורַא

 YOON ONT ךיז טקידנע OX דלַאב .ןעמיטש עכעליירפ .לַאז ןצנַאג םעד טקעדרַאפ

 ףלעווצ ןגַאלשסיוא ןכַאנ טונימ ַא TN ,ןגרָאמ ןרַאפ ףמַאק ןופ רָאי עטכעלש ןוא

 TN -- רַאידיינ רעדנַא IN רָאג ,סרעסעב ,סרענעש א ןעמוקניירא טעוו טכַאנ ייב

 יד ןיא ןייוו רעזעלג ןופ ןטסָאט יד ייב ,קיזומ ןופ ןעגנַאלק יד ייב גנַאגרעביא

 ןטכעלש ןופ ןייגקעווא םעד pr ןביולג רעד טכעלקריוורַאפ טרעוו'ס -- טנעה

 ןיוש ןלעוו רעמ PR .רָאי-יײנ רענייש רעד IX טמוק סע ןוא רָאי ןשיטימעסיטנַא

 ןיוש וטסעוו רעמ PR ,רעטצנעפ עשידיי PR רענייטש ענעפרַאוועג ןקערש טשינ

 ןשטנעמ יד ןלעוו רָאי-יינ םעד ןופ ."דישז, טרָאװ עשיטָאּפש ONT ןרעה טשינ

 ,,רעסעב ןרעוו

 רעכעלעמַאּפ ,ךיז ןעיירד ךעלרָאּפ עקינייוו -- ןגָאט ןביוהעגנָא טָאה'ס
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TID ןסַאג ענעפַאלשרַאפ יד רעביא ןעגנַאגעג ךיא PI רעיודאב טימ AVP TN 

 ,קנַאדעג רעכעליירפ רעד .ןינָאק  ONT TRיד טָארדַאב טָאה סָאװ ,טייקטכעלש

 .ּפָאק םעד ןבייהרעד טשינ רעמ ןיוש טעוו ,ןדיי רענינָאק

 טימ םעד רעביא קידנעייג ,טעפירקסעג שימטיר ןבָאה טירט ערעודנוא

 טלײטעגּפָא רעמ סָאװ ךיז טָאה למיה רעיולב רעד .רַאוטָארט ןטקעדַאב יינש

 טנכייצעגנָא WA סָאװ PT טָאה טייקלעה רעד PN .טכאנ רערעטצניפ רעד ןופ

 .רעכעד יד ןופ טייקסייוו יינש יד

 גנילצולּפ .טפול עטלַאק יד PT ןיא טפָאזעגנייא רימ ןבָאה ןגינעגרַאפ טימ

 ערעזדנוא PR ןגָאלשעגנָא PT OT ברַאפ עצראווש א :ןבילבעג ןייטש רימ ןענעז

 -עלַאמס טימ טרימשעגסיוא ןעוועג ןענעז ןעגנוניווו עשידיי ןופ רעטצנעפ ,ןגיוא

 .ןדניוושרַאפ גנומיטש עטוג JO זיא טנעמַאמ OVI PR ."ָאדישז יב, -- טפירש

 רעסעב PR טעוו סע TN ,ךיז ןראנ ןיימ ןעוועג זיא INI ןענאטשראפ בָאה'כ

 ,טכַארטעג ךָאד בָאה ךיא .החפשמ ןייא יוו ןייז רימ ןלעוו עלַא ןוא רענעש ןוא

INטעוו סע  IXשטנעמ ןופ סאה םעד וצ ןעמענ עדנע  ISעקיטכיל ַא ןוא ,שטנעמ  

 ןסיורג PD ,ןרָאי JO א קעװַא ןענעז טלָאמעד ןופ .ןטכייל זדנוא OND טעוו ןוז

 טימ PN PI“ טָא TIX ,גנַאלרַאפ ןיימ טכעלקריווראפ ךיז טָאה סע ןוא .ןברוח

 .דנאל םענעגייא PR רעדניק PX ןַאמ ןיימ
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 לַאטַאנ .מ .ה
 (ןָאדנָאל)

 see la רעטצעל רעד ןיא

 (דנַאלגנע ןייק עזייר ןיימ)

 ,ןצעזעג ענייז ןוא דנאלשטייד PR טכַאמ רעד וצ ןרעלטיה ןופ ןעמוק סָאד

 PR .תורוד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ON ,ץלַא ןטכינרַאפ וצ טָארדעג ןבָאה

 ןבָאה ייז .עגַאל רעטלפייווצרַאפ ַא ןיא ןענופעג ןדיי יד PT ןבָאה טייצ רענעי

 ,טנָאקעג רָאנ ןבָאה ייז ּוװ TNS PN ,דנאלשטייד ןזָאלרַאפ טזומעג דניוושעג

 (ONT .גיצנַאד טָאטשיירפ ןיא גנורעקלעפאב עשידיי יד רעבָא סרעדנוזַאב

 יד ןרָאװעג ןענעז רעקידהפצוח רעמ ץלַא ,ןרָאװעג זיא רעלטיה רעקרַאטש

 ,ןעיירעביור ןופ עילַאװכ א ןביוהעגנָא PT טָאה סע .גיצנאד ןיא סרעטיילואג

 PR -- סַאג PR ןדיי ןגָאלש ןוא ןלַאפַאב ,ןטפעשעג ןופ רעטצנעפ ןכערבעצ

 טקרַאטשרַאפ PT ONT‘ רָארעט רעסייוו רעד .גנוניישרעד עכעלגעט א ןעוועג

TDגָאט  IZגנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןשיווצ המוהמ א ןרָאװעג זיא סע .גָאט , 

 -- לייט ,עקירעמַא PR םיבורק טַאהעג ןבָאה לייט ?ןפיול ןעמ WP ןיהווו

PXןליופ ןייק ןרָאפקירוצ טלָאװעג ןבָאה לייט ,עניטנעגרַא  PRטנָאקעג טשינ , 

 .טכער-רעגריב יד ןעמונעגוצ ןדיי יד טָאה גנוריגער-יקסווָאקדַאלקס יד לייוו

 רעגריב עשיליופ Sey עסיורג א .זָאלטכַאמ זיא גיצנַאד PR ענימג עשידיי יד

 TD ןצישַאב ייז לָאז רע זַא ,לוסנָאק ןשיליופ םוצ ןעמָארטש ןעמונעג ןבָאה

 -רעביא יד ןפורעגסיורַא רע ONT ,סָאד IND וצ טָאטשנַא ,רעכערברַאפ-יצַאנ יד

 ןדיי רעקילדנעצ .טַאלוסנָאק םעד ןצישאב ןלָאז ייז זַא ,עדנַאמָאקדײצילָאּפ-לַאפ

 םיוק ןבָאה ייז זַא ,ןגָאלשעצ ױזַא ליפ רעייז ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ןענעז

 TANT ייז ,סַאג PR עכעלטע טנגעגַאכ בָאה ךיא .ןפעלש וצ םייהַא Pr ןזיווַאב

 ןזומ ןדיי עלַא זַא לַאנגיס רעטצעל רעד ןעוועג זיא ONT .ךעלקערש ןעזעגסיוא

 .גיצנַאד ןזָאלרַאפ ןטסלענשמַא יוו

 רעוו ,ךעלריטַאנ) ןפיש ןעגנידעג ןוא ןפורג טריזינַאגרָא Pr ןבָאה סע

 רענעפָא ןא ןעוועג רָאנ זיא סע ּוװ טזָאלעג po ךיז ןוא (טלעג טאהעג טָאה סע

 DON ןרָאפעג ןענעז לייט .טפול יד ןעמעטָא יירפ ןענָאק II ןלעוו ייז וו ,געוו
 זיא לייט ,טעברַא רעטסגרע רעד וצ וליפא ,רעטעברַאדנַאל רעדָא ,סרענידַאב

 ןבעגעגרעביא עסערפ יד טָאה גָאט ןדעי .ןליופ PP ןרָאפוצקירוצ ןעגנולעג

 ליז px ןטלַאהראפ םילוע עלַאגעלמוא טימ ףיש א ןבָאה רעדנעלגנע יד זַא

 םעד ןרעדנע ןעמונעג רעדיוו ןבָאה ןפיש יד .גנוטכיר יד ןרעדנע וצ ןלױפַאב

 רערעכיז ךיז קידנליפ ,סעילַאװכ יד ןשיווצ ןטלַאהַאבוצסיוא Pr PX סרוק
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 זיא םילוע עלַאגעלמוא ןופ טרָאּפסנַארט רעטייווצ א .רעדנעלגנע יד ייב יוו

 .ןרעפיצ PR טרינרעטניא ייז ןוא לארשי ןופ סעגערב יד ייב טפאכעג ןרָאװעג

 טזָאלרַאפ ךיז ןבָאה ,טלעג PP טַאהעג טשינ ןבָאה ONT ,ןדיי ענעבילברַאפ יד

 רענייטש יד ,רעניירמוא גָאט וצ גָאט ןופ ןרָאװעג זיא טפול יד .םיסנ ףיוא

 רעד ןעגנַאגעגּפָא ןיוש זיא סע IN ,העידי ַא טייגרעד ָאד .גָאט ןדעי רעסייה

 IND“ געוו רעד ןעוועג זיא רימ IND ןוא ,רעדניק טימ טרָאּפסנַארט רעטצעל

 ,סאפ PP טשינ ,ףליה mp טשינ ,ףיש ןייק טשינ ,טלעג ןייק טשינ ,טכַאמ

 "רעד ןייק ןקיש טלָאװעג טשינ רימ טָאה ןיילרעבמעשט .עזיוו ןייק טשינ ןוא

 WAN ,טיוועדיפא IN ןטעבעג בָאה ךיא .דנַאלגנע ןייק ןרָאפוצניירַא שינעביול

 טניוו TD ןענעז סעטיב עניימ ,ןדנווושרַאפ ןרָאװעג ווירב עניימ ןענעז ,רעדייל

 ןענעק לָאז ןעמ ּוװ ,ץַאלּפ רעדָא ,געוו רענעפָא ןַא זיא ּווו .ןזָאלבעצ ןרָאװעג

 ?ןגײלקעװַא קיור ץעגרע ּפָאק םעד

 בָאה ןוא עטיל ןופ זָארטַאמ ַא טנעקַאב ךיא בָאה 1929 ינוי ןט17 םעד

 ךימ ,ןענַאטשַאב זיא רע spr ןיפעג ךיא עגַאל א ראפ סָאװ PR טלייצרעד םיא

 רימ .טנופ 20 ןופ עמוס א ראפ דנַאלגנע PP ןעמענוצטימ דניירפ 2 ךָאנ טימ

 INT PR PR pw עטצעל יד ןיוש זיא סָאד ,ןרָאװעג טלַאק ןוא סייה זיא

 ןשיוט ןעקנַאדעג ענעדישרַאפ ,קיטעמוא רימ טרעוו סע .טנופ 10 יד טשינ

PR prקירוצ ןכָאוו ייווצ טימ ?טנופ 10 ןעמ טמענ יוו ,ּפָאק ןיימ  ANTךיא  

 ?טציא ןוא ,ןעמונעגוצ סע רימ ָאּפַאטסעג יד ONT ,טניפ 10 יוו רעמ טַאהעג

 רע ןרָאפ ןפרַאד סָאװ דניירפ ייווצ יד PD םענייא וצ ןדנַָאוועג ךיז ANT ךיא

 .עמוס יד ןגרַאבוצסיוא טגיילעגרָאפ רימ טָאה

 ףיוא ןטרַאוו JIN טרָאּפ םייב PT ןפרַאדַאב רימ ןבָאה ינוי ןט18 םעד

 ,ןעמעטַא וצ קידנבָאה ארומ ,רעטערב ןשיווצ קידנגיל ױזַא ןוא .לַאנגיס א

 םוצ טזָאלעג pr ןבָאה רימ ,לכיט סייוו א TD לַאנגיס ַא ןזיוואב Pr טָאה

 רימ טַאה רענייא .ףיש TD אנד םוצ טזָאלעגפַארַא Pr םַאזגנַאל PR ,ףיש

 קידנרעלקרעד ,ןעלסעק ייווצ יד ןשיווצ ןטלַאהַאבסיוא PT לָאז PN זַא ,ןזיוועגנָא

 בָאה לייוורעד .םי םענעּפָא PR ןעמוק ןזיב טצייהאב OWI זיא רענייא זַא ,רימ

PT PXרעכיז ןענופעג  MDרעכערברַאפ-יצֶאנ ןופ ןלאפרעביא זיא סע עכלעוו , 

 סע סָאװ קידנסעגרַאפ ,ןרָאװעג ןפַאלשטנַא טייקדימ PR רעגנוה ןופ ןוא

 ןרַאפ רענייא ךיז טמענ סע יצ ,טגָאלש ןעמ יצ ,טלעוו רעד PR OND טמוק

 MD טשינ ןרָאװעג ןסירעגרעביא ףָאלש pom זיא לָאמ PN טימ PIN ןטייווצ

 ךיוא טָאה Cove רעטייווצ רעד .ץיה רעד ןופ רָאנ סרעכערברַאפ IWIN ןשטנעמ

 ,םי ןפיוא PW PP PHVA “PNR IN PUNT א ןעוועג זיא ONT ,טנערבעג ןיוש

 רעד !ןעלסעק עסייה ייווצ יד ןשיווצ ןופ ןעמוקַאבסױרַא PT PR INP יוו ןוא

 DIS OVEN ,ץַאלּפ TMS א ףיוא ןריפוצרעביא טגָאזעגוצ Po טָאה זָארטַאמ
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 ןעמעטַא םיוק PR ןעק לייוורעד .ןעז טנעקעג טשינ OX PR בָאה ןרעיודַאב

 לָאמ סעדעי ןוא ,ןלַאפסױרַא ןייא ןיא ןטלַאה ןעקנופ ,ץיה רעסיורג רעד ןופ

 INT PR .הפירש א ןדיימוצסיוא רעסַאװ רעמע I ןסָאגעגפיורא טרעוו

 ךיז טניפעג עניברוט יד יוו PA ,ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא געוו א ןכוז ןעמונעג

 רעבָא ;טשינ PIN גיוט PRP ןעקנופ עקידנענערב יד ּוװ ןייג .רַאפעג א זיא

pxןיב ךיא .ןלאפ ןעקנופ יד יוו ןסָאלשַאב בָאה  TNS TD DINעסייה יד  

 ןענופעג PR INN OWT ןוא קעז עסַאנ טימ לקעפ א ןענופעג px ןעלסעק

 סע יוו PR רעהרעד ,ןפָאלשנייא קידנליוו .גנַאל ףיוא טשינ רעבָא ,םוקמ ןיימ

 טשינ ןעק PR !טילפ א WN ?רימ וצ ןסירעגניירַא רעצעמע ךיז טלָאװ

 ןעמ ONT רעסַאוו רעמע IN ?טריסַאּפ טָאה ONT ,טפיול ןעמ ,טשינ רעה PR ,ןעז

 .קעז לקעפ םעד טימ ןיוש םיווש ךיא זַא טליפעג בָאה ךיא ,ןסָאגעגּפָארַא רעדיוו

 זא ,ארומ בילוצ טנָאקעג טשינ ךיא בָאה ןפָאלש .ןרָאװעג Sow זיא סע

 ,ןעלסעק your יד ןופ ןלַאפעג ןעקנופ ןענעז רעדיוו PR .ןריסאפ סעפע לָאז סע

 שיורעג ַא טרעהרעד רעדיוו PT ONT TOM ןיא .ןסָאגעגכָאנ WONT רעדיוו ןוא

 טימ טנפָאוואב PT ךיא באה גיצנַאד טזָאלרַאפ בָאה PR ןעוו .טירט עטכייל ןופ

 -- טַארַאּפַא ריזַאר ןיימ TN ענעשעק PX PR דַאלָאקָאש ןוא לפמעל-ןשַאט א

 ןיימ ןעמענוצסיורַא ןגיווואב ךיז בָאה PNR TM .ענעשעק רעטייווצ רעד ןיא

 רענענירעצ רעד ןופ טייקסַאנ א טליפרעד ךיא באה ,ענעשעק ןופ לפמעל

 ןיימ וצ ןוא רימ םורא ןטכיולַאב לפמעל-ןשַאט םעד won בָאה ךיא .דאלַאקַאש

 IND PR“ בָאה ,ךעלזיימ עניילק ןופ עדזַאינג עצנַאג ַא ןעזרעד גנוניוטשרעד

 .זיימ עסיורג רָאנ ,טירט עכעלשטנעמ ןייק ןעוועג טשינ זיא ONT IN ,ןענַאטש

 רעקיסיפריפ רעד TD ןקורּפָא דלַאב Pr זומ PN ?ןכירק OWN PR ןעק ווו

 יוו .רעסאוו רעמע ןַא טימ ןרָאװעג ןסָאגַאכ ךיא ןיב דלַאב ןוא טפַאשלעזעג

 .ןרעדליש וצ רעווש זיא ,ןגָארטעגרעביא טכַאנ עבלַאה יד INA PN ױזַא

 VIN טּפעלשעגסױרַא טרָאד TD ךימ ןעמ ONT טכַאנ ייב רעגייז א 2

 טנעקעג טשינ בָאה PR AN ,רעטערב ןשיווצ קעד ןפיוא ןטלַאהַאבסיוא ךימ

PI PR POT WIN Powןפָאלשעג  PNוצ עציילפ ןיימ טימ עיציזָאּפ ַאזַא  

 ייווצ ןעגנָאהעג PR PD ױזַא .רעטערב יד ןגעק ןעינק יד טימ ןוא טנַאוו רעד

 סעילַאװכ יד PR םערוטש ַא ןבױהעגנָא PI טָאה סע זיב ,גָאט PR PX טכענ

 .ךיז ןיפעג PROM ,קידנסיו טשינ ,טרעדײלשענּפָארַא קעד ןפיוא ךימ ןבָאה

PXקידנטלַאהנָא ןכירק ןעמונעג בָאה  prזיב ,תוחוכ עטצעל עניימ טימ  

 .ןבעגרעביא ךיז קידנליוו ,עטויַאק סנַאטיּפַאק םוצ טפעלשרעד ךיז בָאה ךיא

WAןעוו  ANT PRטפירשפיוא יד ןעזרעד , ONT INגנַאגנייא רעד זיא  DIY 

 INT PR PD ,ןייג רעטייוו ןעמונעג PNR ןגירקעג הטרח PNR בָאה ,ןַאטיּפַאק

prריט א טקרעמַאב ךיא בָאה אד .ןענישַאמ יד וצ טפעלשרעד  ONT PN PR 
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 עקנַאב א זיא לייוורעד ,ןבעגרעביא רעמ טשינ ךיז לעוו ךיא זַא ,ןסָאלשַאב

 ןיב PNR PR .םערוטש ןסיורג םעד ןופ ןלַאפעג סופ ןיימ ףיוא לייא טימ

 ךיא .םערוטש רעדָא ,רעגנוה ןייק רעמ קידנליפ טשינ ,ןפָאלשעגנייא םַאזגנַאל

 ךיז PR בָאה לָאמ PR טימ .עלעגיוו ַא PR WP ןיילק ַא יוו טגיוועג ךיז בָאה

 ,טניימעג INT ךיא זא ,ריט יד לסיירט NIN ןבעגעג טָאה ףיש יד PN טפאכעגפיוא

ONT INטָאה ריט יד .ףוס רעד ןיוש זיא  PTעיסלּוװנַאק ןיא יוו ןפרַאוו ןבױהעגנָא , 

 .רעקידהפצוח רעמ ןרָאװעג ןענעז סעילַאװכ יד

 ךיז טזייוואב ,למירד א ןפאכ קידנלעוו ,עקנַאב א PW ױזַא ךיא ץיז

 ,טקַױרַאב PO ONT רע ,רימ ןופ טסּוװעג טָאה רע .טסינישַאמ רעד גנילצולפ

 לרער א ןופ רימ ףיוא ןעניר ןעמונעג טָאה ץכערימש סָאד זַא טגָאזעג ןוא

TNןריפוצרעביא טגָאזעגוצ  PRרעקנוב-ןליוק . ONTרעד ןעוועג ןיוש זיא  

 ןעוועג ןיוש ךיא ןיב טכאנ ייב רעגייז א ףלעווצ .רעסַאוו ןפיוא גָאט רעטירד

 .טלייצרעד שרעדנַא סעפע טָאה רעדעי .רעקנוב PR םירבח ערעדנא יד טימ

IWINרע ּוװ ,טעב ַא רעטנוא ןטלַאהַאבסיוא ןעוועג זיא  ONTרעד :ןכָארבעג  

 ןופ רימ ןענעז יוזא ןוא לקנעש א ןיא געט ייווצ ןענַאטשעג זיא רעטייווצ

 באה PR TN ,סנגרַאמ וצ .ןפָאלשעגנייא ןליוק עמעראוו יד ףיוא טייקדימ

 ףיש יד ,קראטש ןעוועג ץלַא םערוטש רעד ךָאנ זיא ,ףָאלש ןופ טפַאכעגפיוא ךיז

 ןבָאה ,ןפָאלשעג ןענעז רימ סָאװ ףיוא ןליוק יד .ןטייז vox ןופ ןגיובעג Pr טָאה

 טשינ ,רעסַאוו ןפיוא PT ןעוועדרַאמ רימ יוו געט 6 ןיוש .טישעגּפָארַא רדסכ ךיז

 ריא זַא VN רעכייר ,סעילַאװכ ,ריא oy יצ ,ןסעגעג טשינ ,ןפָאלשעג

 לסעק OI טפעלשעגוצ רעפרעק ןסַאנ PO ONT PR ?ןעגנילשנייא זדנוא טעוו

 טייקמערַאוו טכוז סָאװ ןעמַאמ ַא וצ WP א יו ,םיא וצ pr טעילוטעג ןוא

TSץוש  PSRןפָאלשעגנייא ױזַא . PT ANT PNRיצ קידנסיוו טשינ ,טפאכעגפיוא  

 טָאה ןענישאמ יד ,ןעמיוושעג ןסאלעג זיא ףיש יד .טכאנ רעדָא גָאט זיא סע

 סָאװ ,ןטישוצּפָארַא ךיז טרעהעגפיוא ןבָאה ןליוק יד ,ןרעה טנעקעג זיולב ןעמ

 ?זדנוא ףיוא ןגירקעג תונמחר םערוטש רעד טָאה OS !טריסאפ טָאה

 ןענעז רעירפ גָאט ַא .דנַאלגנע ןייק ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ינוי ןטס29 םעד

 לטכַאש א ןיא יוו IN רעטלפָאד ַא ןשיווצ ןרָאװעג טכַאמרַאפ יירד עלַא רימ

 ךיא ןעוו ,ךעלקילג ןעוועג ןיוש ןיב ךיא .ןייטש טנעקעג רָאנ ןבאה ,ןענידרַאס

INAטנָאקעג ןיוש  WIPןעוו ןכאל ןעמונעג ןבָאה ייז ,דניירפ ייווצ עניימ ףיוא  

 SND“ ךימ ןבָאה ןליוק יד IN ,ןענַאטשרַאפ INT PX ,רימ ףיוא טקוקעג ןבָאה ייז

 טימ זיא רעדייל רעבָא ?ייז ראפ ןעזסיוא רעגרע טשינ INT INP ךיא .טצרַאווש

 PR Pa ,לרעמעקילייא םעד ןיא ןעוועג ןיב PR ןעוו .שרעדנַא ןעוועג אי רימ

 ןצנַאג ןיא ךיז טָאה ןליוק יד ןופ ביוטש רעד ןוא ןרָאװעג סאנ ןצנַאג ןיא

 POR ןעוו .רעדעל ץראווש א יוו טצנַאלגעג PR םינפ ןיימ PNR ןעגנורדעגניירַא

 עשירפ ,עיירפ יד ּווו סאג PN סיורַא רימ ןענעז ,גנונעדרָא PR ןעוועג ןיוש זיא

 .טסירגאב זדנוא טָאה טפול
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 | ל"ז יקפניפמעק םהרבא |

 שטיװָאקשַאמ קחצי

WT)ערדנַאּפ חנ, רענינאק ") 

 ,קראמרעפעט ןפיוא ןרעקעב ייב יירעקעב רעד ןיא קידנטעברַא לַאמַא

 סלעציה םעד PT טָאה סע ?טריסַאּפ טָאה ONT .ןדלאוועג ןסיורד ןיא ןעמ טרעה

 רעשידיי א טקרעמַאב ONT ONT .לגניי שידיי קירעי BIN ןפעשט וצ טסולגרַאפ ןוז

 רע .ןָאק רע סָאװ ןזיװעגסױרַא רעבָא טָאה רענלעז רעקנַאלש א ןוא רעניילק

 ,דרע רעד וצ DX ןפרָאװעג PNR ךיוה רעד ןיא ץקש םעד ןבעגעג BRO ַא טָאה

 םייב "עכוי עסייה , יד זַא ,טקעוורעד ONT ONT .ןדניװשרַאפ לענש ןײלַא ןוא

 -נַא ףיוא ןלַאפעגנָא םיצקש INI טימ ןוא טכַאקעצ לענש ךיז טָאה pr סלעציה

 סיורא רעטלעמרַאפ ַא שטיװָאקשַאמ קיציא זיא טלָאמעד .רעייגכרוד עשידיי ערעד

 ןוא טקניל PR סטכער PIN עדנַאב יד ןגָאלש ןביוהעגנָא PR טעברַא רעד ןופ

 פעלק ענעקורט ענייז .קרַאּפ JONI זיב סענַאגילוכ יד ןבירטרַאפ POR רענייא

 רעשידיי א POND זיא סע זַא ,םיצקש יד ןליפ וצ ןבעגעג לָאמ ןטשרע ow ןבָאה

 טָאה ONT ,הפרח א רָאנ טשינ ןעוועג סע זיא לעציה םעד ראפ .דנַאטשרעדיוו

 -עגנָא טציא זיב ONT רע ווו -- סַאג PR ןזייוואב וצ טשינ Pr רעמ : ןסייהעג

DANNדחפ  PINןעמ טָאה גנַאל םישדח .ןעמעלַא  ONןעזעג טשינ רעמ . YOON 

 .ערעדנַא OND ןזָאלעגרעביא רע טָאה טניה ןפאכ סאד

 טניורקעג PN TAD ןשידיי םעד טעװעטַארעג גָאט םעד ןיא טָאה קיציא

 ?ערדנַאּפ ,NL רענינָאק רעד סלַא ,ןרָאװעג
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 ברוח

DPN...היכוב ינא  

 ...םִיַמ ATP PY יניע
 'א הכיא





 סקופ םייל םייח
 (קרַאיוינ)

 רוכזי

 ,טקנעדעג ריד ןיא ןבָאה יוז יוו ױזַא ,טָאג ייז קנעדעג

 טקנעבעג ריד וצ ןבָאה ייז יוו ױזַא

 ,טכַאנ ןזעוועג זיא סָאװ ,גָאט רעייז PH טונימ עדעי

 .טיוט ןעוועג זיא סָאװ ,ןבעל רעייז ןופ עגר עדעי

 ,פערט עטצעל סטיוט ןפיוא ןוא

 פעק עטקיטולברַאפ עטקיניײּפרַאפ יד

 -- ןביוהעג ריד וצ ,ריד וצ ןבָאה ויז

 .טיורטרַאפ ריד ייז

 ,טָאג ייז קנעדעג

 ,ץילב-ןגיוא ןטצעל סרעדניק עלא יד

 טצירפשעג טולב רעייז טָאה'ס ןעוו

 רענייטש םיוא

 ייווצ ףיוא ןטינשעצ ףלח רעד טָאה'ס ןוא

OTףיוא עמאמ טרָאוו  SD 

 רָאנ PPS ריד וצ ,ריד וצ

 ייוו רעד טלָאוװ'ס יוו

 ! עמש :ןגירשעג

 ! טָאג ןיימ ,טָאג ,ָא

 ,טשינ טסעגרַאפ וד ךאז םוש ןייק OS ,וד

 טשינ שעלרַאפ

 ,געט ענעי ןיא ןעמַאמ ןיימ ןופ רערט עמצעל יד

 ,געוו ןטצעל ,ןטצעל CW סױרַא זיא יז ןעוו

 טעדנעוועג ןעוועג ריד וצ זיא'ס ןוא

 .םיורט רעטצעל ריא

 .ןינָאק PP םיובנירג קחצי 'ר PD םעדייא IX זיא סקופ רעטכיד רעד *

 .(1951 ,זירַאּפ "דיל ןופ העש. ךוב ןופ)
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 טנערב סע טכיל ריא PASTA PS רימ ייב

 : טנעה עקידרעטיצ טימ ריד ייב טעכ'כ ןוא

 -- קלָאפ רעזדנוא PID טולב סָאד

 ב

 וה



speאקשטנַאמ (יול)  
 (ביבאילת)

 : *סעקינדַאלקַאז;

 טנעָאנ ױזַא ןענופעג ךיז טָאה ONT ,גנורעקלעפַאב עשידיי רענינָאק יד

 RD טייטש ONT ,קילגמוא ONT טליפעגרָאפ טָאה ,ץענערג רעשטייד רעד וצ

 טשינ רעמ ןעמ זיא ,גירק ןופ ךורבסיוא ןראפ טכַאנייב ןיוש .ריט רעזדנוא

 רעד ןגעוו ןרעה ןוא סָאידַאר יד ייב ןציז רעניווונייא בור רעד .ןפָאלשעג

 וצ, :רעלטיה טרעפטנע ןגַאלשרָאפ עשיליופ יד ףיוא .רַאפעג רעקידנעָארד

 ףיוא .טָאטש יד ץזָאלרַאפ וצ ךיז ןטיירג TAX עשיכולמ עשיליופ יד ."טעפש

 -ארע עשטייד ןיוש ןרידרַאבמָאב 1939 ,רעבמעטפעס ןטשרע םעד ,סנגרָאמוצ

 קינאפ יד PR ןעמרַאלַא-ענעריס ךיו ןרעה'ס .לַאזקָאװ רענינָאק םעד ןענַאלּפ

 TIN ,עטמַאאב עשיכולמ יד PR ,סָאטױא טריריווקער עװטסָארַאטס יד .טסקַאוו

 .ןפיולטנַא ,ייצילָאּפ יד

 ןזָאלרַאפ וצ זייוונסאמ גנורעקלעַאב-ליוויצ יד ןוא טבייה םעדכָאנ דלַאב

 טימ ןעמַאזוצ ,ןינָאק רעביא Wa טפיול הביבס PX ןזיופ ןופ PW .טָאטש יד

 טרעדנַאוו ןעמ .עשרַאוו ןוא שזדָאל ,ָאלָאק ןייק גנוטכיר רעד ןיא ,רענינָאק יד

 ,טלופרעביא ױזַא ןענעז ןגעוו יד .סופ IS רקיעב ןוא ,דרעפ pom רענעגעוו ףיוא

 ץוח SPT ןעניפעג ןגָאװ ןיימ ףיוא .ןגעוואב םיוק Pr ןענָאק םיטילפ יד זַא

 טימ רעטניוו PRO ךיוא ,אניגער רעטכָאט-ןרעטסעװש ריא TX יורפ ןיימ ,רימ

 טפַאשגנע רעד בילוצ זַא יוזא ,יקסלעשַאנ החפשמ עשינכש יד ןוא יורפ ןייז

 OID וצ ןייגכַאנ טזומעג רענעמ יד ןבָאה ןגָאװ ןפיוא

 ןינָאק ןזָאלראפ ESS ןוא הלהב יד

 רעפרעד ןענערב ,ןפרַאוו ןענַאלּפָארע עשטייד סָאװ ,סעבמָאב-דניצ יד ןֹופ

 עשיליופ .טכַאנ רערעטצניפ רעד PR געוו םעד ןטכיילַאב סָאװ ,ןלימדניוו ןוא

 טימ ןקינייאראפ וצ ךיז ןכוז עטריזיליבָאמ עשידיי ןוא ןפורג-רעטילימ ענעסירעצ

 עשיליופ לייט א .טשינ ייז סע טגנולעג לייט ןטסערג ןיא IWAN ,סעזַאב ערעייז

 ןגעק ןעגנוזָאל עשיטימעסיטנַא טימ קינַאּפ ןיא ךיוא ךיז ןצונַאב ןזיופ ןופ םיטילפ

 זיא'ס tx ,םיטילפ טימ טלופרעביא לענש טרעוו ָאלָאק טָאטש יד .םיטילפ עשידיי

 ןפרַאװַאב טרעוו טָאטש יד ON ,רַאפרעד ךיוא ,ןעמוקוצניײרַא PAN רעווש

 גנוטכיר רעד ןיא ןפיול םיטילפ יד ןופ לייט רעסיורג א .סעבמָאב עשטייד ןופ

 ."ןינָאק ?PR TP רָאי 50, POH ךשמה *
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ppץישטנעל  PRרעכערבראפ עלענימירק יד ןופ ןלַאפאב בור'ס טרָאד ןרעוו , 

 רעביא ןליצ עלַא .הסיפת רעצישטנעל רעד ןופ ןרָאװעג טיירפאב ןענעז סָאװ

 PAN PIN IX ,העידי א ןעמוקעג זיא'ס רעבָא ,עשרַאוו ןכיירגרעד וצ שזדָאל

 .יימרא עשטייד יד ןיוש טרישרַאמ

INIוצ ןא ץישטנעל טבייה סעבמָאבדניצ טימ גנורידרַאבמָאב רעצרוק א  

 .טאטש יד טמענרַאפ רעטילימ עשטייד ONT ןוא ,ליטש טרעוו ךָאנרעד .ןענערב

 טרעוו גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד ןוכ ךס א ןוא ,סעיזיווער ןָא ךיז ןבייה'ס

 טפַאשגנע רעסיורג PR טרַאּפשרַאפ ןרעוו ןדיי לייט א ןוא עכריק רעד ןיא טצעזַאב

 ןדניצוצרעטנוא ןעגנואימַאב רעטעפש ןכַאמ ןשטייד .יד יוו םעדכָאנ .ליש רעד ןיא

 ןשטייד םעד ןשיווצ טכַאלש ַא רעדיוו ךיז טלקיװטנַא ,ןדיי יד טימ ליש יד

 סָאד קילייווטייצ טזָאלרַאפ ןופרעד טאטלוזער ןיא ןוא ,רעטילימ ןשיליופ ןוא

 ןוא ליש רעד ןופ טיירפַאב ןרעוו ןדיי יד PR ,טָאטש יד רעטילימ עשטייד

 .תוחפשמ ערעייז טימ PT ןקינייארַאפ

 ,ןינָאק PP ןרעקוצקירוצ ךיז ןעגנואימַאב ןכַאמ םיטילפ לייט רעסיורג ַא

 םירעיופ יד ןלָאצַאב עכנַאמ ,ןקירב עטנערבראפ יד OND Pow ןביילב רעבָא

 .ךָאנ ןפמעק רעטילימ עשיליופ ןוא עשטייד סָאד .ךייט ןרעביא ןריפוצרעבירַא

 ,ַאלָאק PR ןעמוק וצ ליצ Joo PARP ןזָאלרַאפ ןבָאה רימ סָאװ ןגָאװ םעד טימ

 .ןשטייד יד ךרוד טצעזַאב ןיוש זיא סָאװ ,ווַאקראשט ןייק קירוצ רָאג רימ ןעמוק

 ןופ ףליהטימ רעד טימ ןוא סעדַאלקס יד ןופ ץלָאה ןעמונעג ןבָאה ןשטייד יד

 ןפיוא געוו רעזדנוא תעב .קירב יד טיובעגפיוא רעדיוו טרעוו ,רעלשיט עשיטעטש

 רעד ןפלָאהעג זדנוא טָאה'ס ,ראפעג ַא ןעַארד ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה רעסאוו

 ייב .טעדניירפאב ןעוועג טייצ ערעגנעל x pa ךיא ןכלעוו pom ,ןאמטיא רעלשיט

 .ןלעזעג ענייז ןפלָאהעגטימ ךיוא ןבָאה עיצקַא-ףליה רעד

 רופיכ"םוי TS הנשה"שאר

 ןעלמַאז .טפאשרעה רעשטייד רעד רעטנוא טמעלקעגנייא טרעוו ןינָאק םגה

 ןענעז רימ .ליש רעד ןיא ןדיי ענעמוקעגקירוצ יד ןופ לייט א הנשה-שאר ךָאד ךיז

 רעד ןעמוקעג זדנוא וצ זיא דלַאב .רוּפיכ-םוי-ברע IND גָאט ַא ןעמוקעגקירוצ

 בר םייב גנוציז א ןופ טמוק רע זַא ,טרעלקרעד ןוא גרעבנעטסרעפ רעזייל ןכש

 שארב ,ןָאזרעּפ 30 טקילײטַאב גנוציז רעד ףיוא ךיז ןבָאה'ס ןעמעוו ייב ,ץישּפיל

 ןרָאװעג טרָאד זיא'ס .(טפעשעגנברַאפ) ץישפיל המלש ןוא יקסנישָאלַאשזד .ב טימ

 ,טַאגעלעדיהליהק סלַא ,ךיא לָאז (קיטיירפ) ירפ רעד ןיא ןגרָאמ זַא ,ןסָאלשַאב

 .ירדנ-לכ וצ ליש יד ןענעפע וצ השקב רעד טימ טנַאדנעמָאק ןשטייד OW ןייג

PXטרעפטנעעג בָאה , INןגרַאמ רעד ןייז לָאז םדוק ... 
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 (סעקינדַאלקַאז) סעקינברע DoS טריטסערַא

 יד PR טּפַאלקעג ןעמ ONT רעגייז א 9 ,טנװָא קיטשרענָאד ןבלעז םעד

 !"ןכַאמפיוא , :ןעיירשעגסיוא טרעהעג PT“ ןבָאה'ס .גנוניווו ןיימ PP רעטצנעפ

 ןעמַאנ ןיימ עטסיל x pp ןענעייל ,ףמַאק םוצ יוו טנפָאװַאב ,רענלעז עשטייד 5

 וטסיב ,רעלטיה ףלָאדַא ןופ ןעמָאנ ,PN :קידנגָאז ,ןָאטוצנָא Pr“ ,ןלעפַאב ןוא

 וטסרעוו ןפיולטנַא וצ ווורפ ןדעי IND ,קרַאק ןפיוא ןגייל טנעה יד ,טריטסערַא

 ."! ןסָאשרעד

PXןענעז הסיפת רעד  DNןענאטשעג זיא'ס .ןרעמַאק יד ןופ ןריט יד ןעוועג  

 ןיב PR .גרעבנעזָאר ןזח רעסַאלב-טיוט רעד -- ON ןבענ ןוא ץישפיל בר רעד

 -- ןעוועג טרָאד ןיוש ךיוא ןענעז ןטסירק ליפיוזַא ןוא ,דיי רעט15 רעד ןעוועג

yorרעמַאק רעד ןיא ."סעקינדַאלקַאז, סלַא טריטסערַא , PI PNWןבָאה ןעוועג  

 טָאה ןעמ .יקסנישטורָאב רעלָאמ רעד ןוא סַאּפָא לַאכימ ,ןַאמלעגנע : ןענופעג ךיז

 ןעמ טעוו רַאפרעד PR ,טָארד-ןָאפעלעט ַא ןטינשעגכרוד טָאה רעצעמע IN ,טגָאזעג

 PD ןעגנילק OW טרעהעגוצ PT WA טָאה טכַאנ עצנַאג יד ,ןסיש גַאטרַאפ זדנוא

 רעטייוו ןוא סקעז טרעוו'ס .טשינ טמוק רענייק ןוא 4 ןיוש זיא'ס .רעגייז-טַאטש

 דליוו ַא ןעמ טרעה 8 ןוא 7 ןשיווצ ןוא ,ךיז טרעטנענרעד ןגרָאמ רעד .ליטש

 -עגפיוא ןרעוו לַאז-טַארטסיגַאמ םייב ."!עיצוקעזקע רעד וצ ןטיירגוצ , :יירשעג

 .קרַאמ ןסיורג ןפיוא ןעלמַאזרַאפ ךיז ןלָאז ייז ,רעניווונייא יד וצ ןפורפיוא טפעלק

 לָאז ןעמ .עיצוקעזקע יד ןעמוקרָאפ טעוו ,עיזַאנמיג TD טנַאװ רעד ייב ,טרָאד

 עטנעַאנ יד ןציז ןלָאז ייר רעטשרע רעד ןיא .ךעלקנעב ןוא קנעב ןלעטשסיוא

 ,סעקינדַאלקַאז יד ןופ סעילימַאפ

 רעשיליופ רעד רַאפ קראמ ןסיורג ןפיוא .רופיכ"םוי ברע קיטיירפ זיא'ס

 -רָאפ-רעטַאעט ַא וצ יוו ױזַא ,ןליטש ןוא קנעב טלעטשעגסיוא ןענעז עיזַאנמיג

 -נכָאװ ןקיטנייה םוצ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו) םירעיופ ,םלוע רענינָאק .גנולעטש

 15 TR עשידיי 15 ןסישרעד םייב ןעזוצ ןלָאז רעדילגטימדהחפשמ ןוא (קרַאמ

 .רעגריב עכעלטסירק

 יד .ןרעמַאק-הסיפת יד ןופ ןריט יד טנפעעג ןרעוו ירפ רעד ןיא רעגייז ַא 8

 ,קָאטש ןטשרע ןפיוא עירַאלעצנַאק רעד PN טריפעג ןרעוו ןטַאדידנַאק-עיצוקעזקע

 גנולייטפָא עשירעטילימ א .טרירטסיגער ןרעוו ןטנעמוקָאדילַאנָאסרעּפ יד ווו

PXטרעדַאפעגפיוא טרעוו ץישפיל בר רעד ,סיורָאפ טרישרַאמ גנונעפָאוואב רעלופ  

 .טשלח ןוא טלַאפ בר רעד .יודיוו ןגָאז וצ טימ ןוא ןדיי יד ןטיילגַאב וצ

 רעד .קרַאמ ןפיוא ןיוש ךיז ןעניפעג רעריפסיוא-עיצוקעזקע עשירעטילימ יד

 קַאילָאּפ ַא ,יקסווַארוק רעדנַאסקעלַא טנַאװ רעד וצ ןרָאװעג טלעטשעג זיא רעטשרע

 רעד ,(טנפָאװטנַא גוצקירוצ םייב 1918 ןיא טיילרעטילימ עשטייד יד טָאה רע)
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 יכדרמ ייב .לַאינָאמערעצ ןטצעל םעד ox om טקידיילרעד חלג רעשיליוטַאק

 .בר םעד ןטערטרַאפ רעציפָא רעשטייד א טָאה ,דיי א ,יקדָאלס

 .ןלאפעג ,ןליוק pp טרעכעלעג ,ןענעז 2 יד ןוא "רעייפ , לעפאב א טמוק'ס

 -עזקע יד, :טרעלקרעד ןוא רעינָאיצקנופ-רעטילימ רערעכעה א טמוק םעדכָאנ

 ."טגיילעגפָא טרעוו ענעבילבעגרעביא יד ןופ עיצוק

 ןעיורפ יד .הסיפת רעד PR טגנערבעג ןרעוו רענעמ ענעסָאשרעד ייווצ יד

 טרעוו ONT .ןייז IS רבוק רענעמ יד ייז ןבעגוצסיורַא ,השקב רעד טימ ןעמוק

 .ןַאזרעפ 5 רָאנ ןקילייטַאב ךיז ןלָאז הרובק רעדעי ייב זַא ,גנידַאב ןטימ ,טביולרעד

 הסיפת רעד ןיא טנווָא"ירדנילכ

 יד ןיא ןסָאלשרַאפ ןענעז רימ .ירדנילכ ןופ טייצ יד ךיז טרעטנענרעד סע

 .המיתח יד ףיוא ןטרַאוו ןוא ןרעמַאק

 TD ןעגנילק ONT רעדיוו טרעה ןעמ TN ,טכַאנ עזָאלפָאלש א רעדיוו זיא'ס

 יד ןופ ןריט יד .4 רעגייז רעד טגנילק DDN .זיוהטאר ןפיוא רעגײזטָאטש

 טריפעגסיורַא ןרעוו סעקינבורע עשידיי 14 Wy .טנפעעג TIN ןרעמַאק-הסיפת

 רע ,רעטניוו ריאמ :רימ ןבענ .ייר א ןיא טלעטשעגסיוא ןוא ףיוה-הסיפת ןפיוא

 אד רָאנ ,עדַארַאּפ ןייק ןכאמ טשינ ייז ןלעוו זדנוא טימ, רימ וצ טעשטפעש

 ."ןקידיילרעד
 טימ ,ןרענָאיצקנופ-רעטילימ pp טיילגאב ,לבעוודלעפ x pr טזייוואב'ס

 םעד טנייה טָאה ןדיי ריא, :רָאלק ןוא ףרַאש טדער רע .טנַאה PN טרָאּפַאר א

 ,ןטעברַא וצ ןטָאברַאפ JPR זיא גָאט םעד ןיא .רופיכ"םוי -- בוטיםוי ןטסערג

 !ןטעברַא אי רעבָא טעוו ריא

 יד רַאפ ןעייטש ONT ,םירישכמ ןוא רעסעפ ענעכעלב ףיוא ןָא טזייוו רע

 :טלעּפַאב TR ןטעזָאלק
ONT,טניפעג'ס ּווו ,ןטעזָאלק יד רעטנוא בורג  PTהאווצ יד  PDסערַא יד - 

 ןייר קידנעטשלופ רעגייז א 2 זיב .ה .ד ,העש 10 ןופ Twa PR לָאז ,עטריט

 .ןרעוו טכַאמעג

 לטניב א ןיא ןטלַאהַאב וצ בר ןקידעבעל ךָאנ םיוק םעד ןעגנולעג זיא'ס

 טָאה שיגרענע ךעלנייוועגרעסיוא רעדנוזאב .ןעוועג טרָאד זיא סָאװ ,יורטש

 רעגיז א 2 טקנופ .בר םעד ײבַאד קידנטערטראפ ,רעצנַא לארשי טעברַאעג

 ןכיולשדרעסַאוו יד טימ ןבָאה רימ יוו םעדכָאנ .טקידנעעג ןעוועג ןקינייר ONT זיא

 ,ןסָאנעגסנדייל עשיליופ 14 טימ ןעמַאזוצ ,רימ ןענעז ,טקיניירעג טייצ עגנַאל ַא

 ןעמ טָאה סעקינבורע עשידיי עטיירפאב יד ןופ טרָא ןפיוא .ןרָאװעג טײרפַאב

 .ערעדנַא ןעמונעג
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 ןינַאק PN ָאּפַאטסעג

PNTסַאגײַאמ 3 רעד  (טציא PIסַאג-גנירעג ןַאמרעה ) עסיורג א ןָא טייג 

 PD טנעוו יד ףיוא .עשראוו ןייק טרישרַאמ רעטילימ עשטייד ONT .גנוגעווַאב

 -טעב ןבעגוצּפָא : ןלעפַאב PR ןעגנוכַאמטנַאקַאב עיינ רדסכ ךיז ןזייוו רעזייה יד

 ןיא סעיזיוער טכַאמ ָאּפַאטסעג יד .ןכַאז ערעדנַא ןוא שעוו ,ןקעד ,טנַאװעג

 ןיימ PD .ייז טלעפעג'ס סָאװ ןעמענ ייז .ןעגנוניווו-טאווירפ ןוא ןטפעשעג עשידיי

 לאירעטאמ רדסכ רעטילימ עשטייד ONT טריפ ,ץַאלּפ-לַאירעטַאמ-יוב ןואיץלָאה

owןקירב ןעיוב  PNןוא ,טָאטש רעד  PINטָאטש רעד . MONTיז ןריקסיפנָאק  

 ערעייז ןופ תונובשח יד טימ OP יד MD ןסערדַא יד טימ רעכיב-סלדנַאה יד

 ,קעטָאילביב רענעגייא רעד ןופ רעכיב ערעייט ,ריוואלק סָאד PN .תובוח

 ליז ןעמוק גָאט ןבלעז TD טנווָא PNR .טביורעגוצ ייז ןבָאה .א .א גנודיילק

 ןטלַאהַאב ןוא TOV oN ןעגנאלראפ PR !"ןכַאמפיוא , :יירשעג TOM רעדיוו

 רעדליב יד רעטנוא וליפא .טכַאנייב 12 PI עיזיווער עיונעג א ןכַאמ ייז .טלעג

TINגנוניווו עצנַאג יד ללכב ,ייז ןכוז ןטעפַאט יד רעטנוא  PRרעוו ףוס םוצ  

 טלעגפיוקסיוא ןקיש I געט 4 ןופ ךשמ ןיא גנורעדָאפ רעד טימ ,טריטסערַא ךיא

 ןטינשעגּפָא גָאט ןטקיטעפשרַאפ ןדעי ראפ טעוו שרעדנַא ,סעטָאלז טנזיוט 0

 יוזא ןוא ,רעגניפ ַא לָאמ ןטשרע םוצ .ה .ד ,טקישעגמייהַא ןוא רבע ןא ןרעוו

 רערעטלע ןַא טגָאז ,הבורק ןוא יורפ רעקידנענייוו ןיימ ןופ ןייגקעווַא םייב .רדסכ

 טעז ריא זַא ,ךעלגעמ ,ןאמ רעייא ןָא לָאמַאכָאנ TON טקוק, : ןַאמיָאּפַאטסעג

 לַאקָאל PR טריפעגּפָא ךיא רעוו ,ביור םעד טימ ןעמַאזוצ ,?לָאמ ןטצעל םוצ םיא

 ,ָאנשעל ןופ בצק רעשילעגנַאווע I ןענופעג ךיז טָאה טרָאד .ָאּפטַאסעג רעד ןופ

 .פעלק טימ דבכמ ןעמוקנָא םייב ךימ זיא רעכלעוו

 ַאפַאטסעג רעד ןיא

 ךיז טניפעג שטיוועיקטנערג רעטסיימרעגריב םענעזעוועג TD ןינב םעיינ ןיא

 יד -- ,רעטרַאּפ ןפיוא :ןינָאק PN ָאּפַאטסעג רעד TD טרָאיץיז ONT טציא

 ןרעלעק יד .טײליַאּפַאטסעג יד IND רעמיצפָאלש יד ,קָאטש ןט1 ןפיוא ןוא סָארויב

 תעל-תעמ ןטשרע םעד .עטריטסערַא יד ראפ ןענעז סעגָאלדָאּפ-טנעמעצ טימ

 .רעסַאוו ןיא לכענק יד רעביא ןייטש טזומעג ,תונברק ערעדנַא יד יוו .ךיא בָאה

 ןוא לוויטש יד ןצופ וצ טעברַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ירפ רעד ןיא רעגייז א 6

 ,ךימ ןעמ ONT טײציגָאטימ .ןרענָאיצקנופ-ָאּפַאטסעג יד TID ןשַאוו סָאטיוא יד

 ענעסַאשרעד 6 ןעז וצ טייצ העש א PW ףיוה ןפיוא טלעטשעג ,ערעדנַא ןוא

 .ןפיולטנַא וצ ווורפ ןוא "טייקמַאזכרַאהעגמוא, רַאפ עטריטסערַא
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 ןוא רעטניוו ריאמ טימ ןענַאטשעג רימ ןענעז ןגרָאמירפ ַא PR לֶאמנייא

 DINN םעד PRIN ,ןעוועג עידומ זדנוא טָאה ןעמ .לוויטש ןצופ םייב ןוז ןייז

 יד ןדיימוצסיוא ידכ .עירַאלעצנַאק רעד PR רעהרַאפ ןפיוא ןייטש רימ ןלעוו

 זיא'ס .דרָאמטסבלעז ןייגאב וצ טייקכעלגעמ יד טכַארטַאב רימ JANA ,גנוקינייפ

 םעדכָאנ .םיא ףיוא קוק PN סָאװרַאפ ,ךימ טגערפ PN WOK ןַא ןעמוקעגנָא

 םעד PR טנָאמרעד POINT PT בָאה PR“ זַא ,טרעלקרעד OX ANA ךיא יוו

 ,שטנווו ןיימ זיא'ס סָאװ ,ךימ רע טגערפ ,"ןגיוא עקידנדער יד, TD ןטנעיילעג

 רע רעבָא ,טשינ רע INP -- רע טגָאז -- ONT .גנואיירפַאב רעזדנוא טעב ךיא

 םעד PD PI ןבָאה טנווָא םעד PX .ץנַאג OTN PONT רימ ,ןָאט סעפע טעוו

 .ןעיירשעג םענייק TD טרעהעג טשינ רעמיצסגנושרַאפסיוא

 -- יקסווַאנאשטַאט רעציזַאבדלַאװ ןוא-טוג רעכעלטסירק רעד ןוא ,יירד רימ

 םענעפַא IX ייב ןייטש -- האובת ןטלַאהַאבסיוא IND ןרָאװעג טקידלושַאב זיא רע

 ןיימ PR ןעקרעד דלַאב .רעגניפ ןקעטשניײרַא רימ ןקרעמַאב םיצולפ .לרעטצנעפ

 ,ךלימ שאלפ ַא ןיירַא טיג רעכלעוו ,קַאשַאטפ קעדַאלוו רעטעברַא םענעזעוועג

 ךיז רימ ןלייט ,עקיטשרוד ןוא עטרעגנוהעגסיוא .סעקטינש טיורב ןוא למעז

Wp voxןעקנירט ןטימ  JOY PRןעניפעג רימ .שַאלפ עקידייל יד קידנבעגקירוצ  

 זדנוא זיא רערעטצניפ ךָאנ רעבָא ,רעמַאק רערעטצניפ רעד ןיא רעדיוו ךיז

PINהמשנ רעד . 

 PR טריטסערַא ןעוועג טרָאד PIN ןענעז ָאּפַאטסעג PR ןייז רעזדנוא תעב

 TD רעטכָאט ןייז טימ טנַאקירבָאפ-ןאלעצרַאּפ רעשילעגנַאווע IN טקינייפעג

 .ןקַאילַאּפ יד IS םזיטָאירטַאּפ גירק ןראפ ןזייווסיורַא Px בילוצ ךיירנדיירפ ,ָאלָאק

 רעמַאקנסַאמ רעזדנוא ןופ ריט יד .ךוזַאב רעיינ א -- גָאט ןרעדנַא ןפיוא

 pr טלעטשעגסיוא דלַאב ךיז רימ ןבָאה ןימאלוגער ןקיטרָאד ןטיול .ךיז טנפע

 ןייז ןוא ןרעטניוו ריאמ וצ ךיז טרעטנענרעד ןרַאנָאיצקנופ יד ןופ רענייא .ייר ַא

 -סייש , ןפור רעטָאפ םעד לָאז ןוז רעד IN ,טלעפַאב TN ,ָאשזיא ןוז ןקירעי 8

 רעד טייטש רוחב םענופ עציילפ רעד רעטניה .םינפ ןיא ןגָאלש ON PN "קערד

 רעד ןוא ,טלפייווצרַאפ טייטש רוחב רעד .טנַאה ןיא לַאשזדניק x טימ רעגעלש

 רעד .םינּפילאיםינּפ ןעייטש עדייב .לעפַאב םעד ןריפוצסיוא ,םיא טעב רעטָאפ

 רעטענענ ךיז טקור רעגעלש רעד ."ןגָאלש רעטסעפ, :טלעפַאב ץעיװָאּפַאטסעג

 ,םַאזכרָאהעג ייז :םיטש רעקידנריר א טימ טעב רעטַאפ רעד ,לאשודניק ןטימ

 .טשלחעג רע טָאה קעווא ןענעז רעדרעמ יד ןעוו טשרע "טסעפ ץנַאג גָאלש ןוא

 -סגנואיירפאב סעטָאלז 10.000 יד ןפַאשַאב וצ INT ערעווש א ןעוועג זיא'ס

 ייב ןטלַאהַאבסיוא ןעוועג זיא ON ,דרעפ א טפיוקרַאפ ןרָאװעג זיא'ס .טלעג

 ןיימ .עמוס עצנַאג יד ןפַאשעג ןעמ טָאה ףוס םוצ ןוא ,עטנכש רעכעלטסירק ַא

 טימ ןעמַאזוצ ןיב'כ ןוא טלעג סָאד טלָאצַאב JANA רעטכָאט-ןרעטסעווש ןוא יורפ
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 ןיוש זיא רעקרַאפנסַאג רעד ןעוו ,טנווָא 6 ןעוועג ןיוש זיא'ס .ןעגנַאגעג םייהַא ייז

 םעד ןגָארטעג םיריוטקַאד עלַא יוו טָאה סָאװ ,עוואק ר"ד םעד .טביולרעד טשינ

 ןעמוק וצ טביולרעד ןעוועג זיא ,ץיירק ןטיור א טימ דנַאב סייוו ַא -- ןכייצ

 .ףליה עשיניצידעמ טימ רימ וצ

 ןבָאה ,רעיומ רעטנַאמרעד רעד PN ןקינייפ ןופ עזאפ רעטשרע רעד ךָאנ

PTעדייבעג רעד ןיא ןגָארטעגרעביא סעיצקַא-סגנוקינייּפ יד  PODרענעזעוועג רעד  

 .עיזאנמיג רעשידיי

ONTתורוחס יד ןביורסיוא עוויסנעטניא  PDרעטייוו טַײג ןטפעשעג יד  TR 

 -סגנַאווצ וצ ןייג ןינָאק PNR ןדיי יד ןזומ ףָארטשיטױט ןופ גנוָארד רעד רעטנוא

 וצ ףתוש רעד ,שטיווָאקציא .טקינייפעג רעייז PONT ןרעוו ייז ּווו ,טעברַא

 ריציפָא רעשטייד א ,ָאטױא IX ןשאוו םייב טעברַאעג טָאה ,לימ סיקסנישטשעל

 -אקציא תעב ,ןייר טשינ זיא דָאר עטשרעטניה ONT IN ןפרָאװעגרָאפ ON טָאה

wonןשַאוו וצ לָאמַאכָאנ טגיילעגרעדינא ךיז טָאה  ONTדָאר , ONTרעד םיא  

 יד ןופ ןליוז יד טשיװעגּפָא םינפ PR ןקידנגיל םעד ףיוא TN ןגָאלשעג ריציפָא

 DIN“ וצ רענעמ ליפ ךיז ןעימאב טעברַא-סגנַאװצ יד ןדיימוצפיוא ידכ .לוויטש

 ,עשרַאװ ןוא שזדָאל ןייק ןפיול

 .טעברַא ןופ טיירפאב ןעוועג ךָאנ רעדניק ןוא ןעיורפ ןענעז ,טייצ רעד זיב

 סָאװ ,עקיזָאד יד זא ,עפורק יורפ רעטעדניירפאב רעד ןופ העידי ַא ךָאנ

 טריטסערַא רעדיוו ןלעוו ,טלעגדזיילסיוא ONT PORE TORI ןרָאוועג טיירפַאב ןענעז

 ךָאנרעד ,רעקוצ-יקסלַאווַאק הנח עטנכש רעד ייב ןטלַאהַאב ךימ ךיא בָאה ,ןרעוו

 ןרָאװעג טריפעגרעביא ןוא לעמ טימ ָאטױא-טסַאל א PR ןטלַאהַאב pr ךיא בָאה

 וצ רעטעפש ךָאנ ןפָאה עשרַאוו PR רענינָאק ענעפַאלנא יד .עשראוו ןייק

 .תוחפשמ ערעייז טימ ךיז ןפערט

 טגערפעג ןרָאפּפָא ןיימ ךָאנ דלאב ןענעז רעטכָאט-ןרעטסעווש ןוא יורפ ןיימ

 .ךיז ןיפעג PR ּוװ ,ָאּפַאטסעג רעד ןופ ןרָאװעג

 ןענעז עשרַאוו ןיא ןוא שזדָאל ןופ ןופ םיטילפ רענינָאק יד ןופ בור רעד

 ןזיוועגסיורָא ךיז TANT ןעגנונעפָאה YON .ןעמוקעגמוא NM עסיורג ךָאנ טרָאד

 .ףוס TD בייהנָא רעד זיא ONT ןוא שלַאפ
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 ל"ז יקפניפמעק םהרבא
 (םייתעבג)

 תונברק עטשרע יד

 -טלעוו עטייוצ יד ןכָארבעגסױא זיא'ס רעדייא ,רעירפ JO א ךָאנ

 ךיז טרעטנענרעד סע זַא ,טליפעג ןינָאק PNR זדנוא ייב ןעמ טָאה ,המחלמ

 IND“ ןטימ PT סע DONA ןבױהעגנָא .םוטנדיי ןשיליופ PRP סעשיגארט סעּפע

 זיא PINP יוו תויה .ןישנָאבז ןייק דנַאלשטייד ןופ ןדיי עשיליופ יד ןביירט

 DN“ סנעמעוו ,טעטימָאק א ןפַאשעג ךיילג ךיז טָאה ,ןישנָאבז ןופ wm טשינ

 .םיטילפ עשידיי ענעמוקעגנָא טשרע יד ףליה ןלייטרעד וצ ןעוועג זיא עבַאג

 ןעוועג טלָאמעד ןענעז טעטימָאקיספליה רעזדנוא דצמ ןעגנוגנערטשנָא יד

 ןטייקירעווש עלַא ןעמוקעגייב ןענעז ןדיי רענינָאק יד רעבָא ,ערעווש רעייז

TIXטָאה סָאוו ,סָאד ןָאטעג  TODןעזעגסיוא  PT Iךעלגעממוא . 

 ןרָאװעג טעדנירגעג טלָאמעד זיא סָאװ ,טעטימָאק רעלטיהייטנַא םוצ

 DIN ןענעז רעטעפש .ןינָאק ןשידיי ןופ ןעײטרַאּפ עלַא ןענַאטשעגוצ ןענעז

 ןזיוועגסיורא שממ טָאה טעטימָאק רעד :ןדיי עשיאיײטרַאּפמוא ןעמוקעגוצ

 .ןעגנוגנערטשנָא עכעלנעוועגרעסיוא

 ןינָאק ןיא טָאה ,1939 טסוגיוא שדוח ןופ געט עטשרע יד ןיא ךָאנ

 ןעוועג ןעמעלַא ראפ זיא סָאד .טלעג-ןיילק ןלעפסיוא ןביוהעגנָא גנילצולּפ

 -טָאטש יד טָאה דלַאב .טפול רעד ןיא טבעווש המחלמ יד זַא ,זייוואב א

 ךיז לָאז גנורעקלעפַאב יד IN ,ףורפיוא ןא טימ טעדנעוועג Pr גנוטלַאוורַאפ

 רעקיזָאד רעד .רעבירג-ץוש ןבָארג ןופ טעברַא רעד וצ ןלעטשוצ קיליוויירפ

 -- סרעדנוזאב ,גנורעקלעפאב רעד ףיוא המיא ןא טגָאיעגנָא טָאה ףורפיוא

 .עשידיי יד

 SO א ןלַאפעג סעבמַאב יד ןופ ןענעז ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו

 זיא דיי ןייא ןייק זַא ןעזעג ןעמ טָאה םיגורה יד ןעמיורפיוא ןתעב .תונברק

 גנורידרַאבמָאב רעד PD גָאט ןטירד PX ןטייווצ ןפיוא ךיוא .ןלַאפעג טשינ

 .ןעוועג טשינ תונברק עשידיי ןייק ןענעז

WINK PXטָאה ,שינרעטצניפ ןיא ןגעלעג זיא טָאטש עצנַאג יד ןעוו  

 ND TIN" רעטסיימרעגריב ,עטסָארַאטס רעד :טכַאמ יד IN טסּוװרעד Pr ןעמ

 ןבָאה החפשמ ןיימ TR ךיא .הלהב סיורג ןיא ןפָאלטנַא ןענעז -- ייציל

 ,טכַאנ ייב רעגייז ַא סנייא ןעוועג זיא'ס .טָאטש יד ןזָאלרַאפ וצ ףכית ןסָאלשַאב

 NB" ןיא ןפָאלעגמורַא ןענעז ןטסירק ןוא ןדיי .םינכש ןזיוואב Pr ןבָאה'ס

 ,בר רעד ,ןענהצע ךיז בר םייב ןעוועג ךיא ןיב ןפיולטנַא ןרַאפ .קערש רעשינ
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 ןעוועג ןופרעד זיא ,ןפָאלטנַא זיא טָאטש רעד ןופ טכַאמ יד זא קידנרעה

 העדב ןבָאה תיביינב עניימ טימ ךיא IN ,טגָאזעג ON ANT PR ,טשַאררעביא

 ,טרעפטנעעג טשינרָאג ףיורעד ONT בר רעד .טָאטש יד ןזָאלרַאפ וצ גָאטרַאפ

 .תוכרב ןבעגעגטימ ןוא

 ויימ ןפָארטעג ערעדנַא ןשיווצ PR בָאה ,בוטש PR קירוצ קידנעמוק

 רע ןענַאטשעגוצ םיא וצ זיא ןעמ .רידנומ ןשירעטילימ ַא ןיא ןועמש רעדורב

 .טנָארפ ןפיוא טייג רע IN ןעוועג עידומ רָאנ טָאה רע ,סעיינ סעפע ןלייצרעד לָאז

 ןסָאלשַאב תיבדינב יד טימ PNR בָאה ,תעדהיבושי ןקידהעש ַא ךָאנ

 .טַאטש רעזדנוא TD רעטעמָאליק קיצכעז ךרעב ,ווָאבַארג PP סופ וצ ןייג וצ

 יד טרעהעג רימ JANA געוו ןפוא ,ָאלָאק PP ןעגנַאגעג רימ ןענעז גָאט ראפ

 .ןטלַאהעגפיוא גנַאל טשינ PT רימ ןבָאה ,ָאלָאק PR .סעבמָאב TD ןסיירפיוא

 טימ זיא רע PR הלגע-לעב ןכעלטסירק א ןעגניד וצ ןעגנולעג זדנוא זיא'ס

 טרעהעג ןעמ ONT AVN םעד ףיוא PIN .ָאבַארג ןייק ןרָאפעגּפָא זדנוא

 .ןעיירעסיש עקרַאטש

 ONT -- טכַאנ ייב טעפש ןיוש ןעמוקעגנָא רימ ןענעז וואבארג ןייק

 ןוא טייקליטש רעקידארומ א ןיא טליהעגנייא ןעוועג זיא לטעטש עצנַאג

 טניווו OPW ןזייוו וצ ןעוועג םיכסמ זיא רעייגייבראפ רעשידיי א .שינרעטצניפ

 רעד טשינ זיא ONT IN ,ןזיוועגסיורא PT טָאה'ס יוו םעדכָאנ .בורק א רעזדנוא

 TR ,קידנגָאז ,קיצרַאה-טיירב רעייז ןעמונעגפיוא זדנוא דיי רעד טָאה ,רעבלעז

 .ךיילג ןענעז ןדיי עלַא תמחמ ,תועט ןייק ָאטשינ זיא'ס

 ,עבלעז ONT זיא םוטעמוא IN ,ןעזעגנייא טשרע Dm ןבָאה סנגרַאמוצ

PW INזיא סָאוו .קערש עבלעז יד רעביא טבעל ווָאבַארג  yaאד זיא ,זייפש  

 טזָאלעג דלאב NT Pr ONT רעגנוה רעד .ןינָאק prom רעגרע ליפ ןעוועג

 ןרָאװעג טציילפרַאפ זיא לטעטש ONT תמחמ .םענרַאּפ ןסיורג רָאג ַא ןיא ןליפ

 בילוצ רשפא רעהַא טמָארטשעג ןבָאה עכלעוו ,םיטילפ רעטנזיוט-קילדנעצ ןופ

 טביילגעג ONT ןעמ ןוא עיצאטסדןאב ןייק טאהעג טשינ טָאה ווָאבַארג לייוו םעד

txןרעוו טרידרַאבמָאב טשינ לטעטש סָאד טעוו םעד בילוצ . 

nowטָאה סטכאנ וצ  prעקראטש טרעהעג גנילצולפ לטעטש ןיא  

 ןעיירעסיש יד ןענעז ,ןזיוועגסיורַא דלַאב PT טָאה סע יוו .ןעיירעסיש ןטאמראה

 "רעד טנָארפ רעד זא ,קידנעײטשרַאפ .רעטילימ ןשיליופ םעד דצמ ןעמוקעג

 .ןינָאק PP ןרעקוצמוא ךיז ןסָאלשַאב maw Ia ןיימ טימ PR IRA Pr טרעטנענ

 קיטנוז ןינָאק ןייק ןעמוקעגנָא ןוא POX געוו ןיא טזָאלעג ךיילג sor ןבָאה רימ

 קירוצ ןענעז Wd .ןברָאטשעגּפָא יו ןעזעגסיוא OWN ONT ןינָאק .טכאנ ראפ

PR PONרעזדנוא  OWN PIבוטש רענעסָאלשרַאפ  TNסָאװ ,טסווועג טשינ  
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 רעטשרע רעד זיא'ס -- טלפייווצרַאפ ןרָאװעג ןענעז רימ .ןָאט וצ Pr טימ

 דימ עשטייד ONT זַא ,טרעהעג רימ ןבָאה רעטצנעפ ןכרוד הנשה:שאר .גָאט

 ןלאפאב ןשטייד יד ןענעז גָאט ןבלעז PR INI .טָאטש PR POR זיא רעטיל

 :ןגירשעג ןוא ,םיללפתמ Jo ַא ןענופעג ךיז ןבָאה'ס wn ,לביטש רערעג סָאד

 ךרוד ןעגנירפש ןעמונעג ןבָאה םיללפתמ יד !"סוָאר ,עדנוה-ןדוי עקיצומש,

 טשינ ןענעז עכלעוו ,ןדיי ערעטלע יד .ןפָאלעצ ךיז ןוא רעטצנעפ ענעפָא יד

 ןעיירשעג יד .ןגָאלשעג קידארומ ןעמוקַאב ןבָאה ,ןפיולטנַא וצ חוכב ןעוועג

 .םימשה בל דע ןעגנַאגעג ןענעז ,םיתילט יד ןיא ןדיי ענעקָארשרעד יד ןופ

+ 

 רעבָא ,םזירעלטיה טניימ סע ONT טסּווועג ןעמ UNA רעירפ ןופ ןיוש

 ןכעליורג NIN וצ ןייגרעד ןעמוקניירַא רעייז ןופ בייהנָא ןיא Toxo לָאז סע

 ,טלעטשעגרָאפ טשינ רענייק PT ON ,םענרַאפ

 ייב טריקסיפנָאק לכ"םדוק ייז ןבָאה ,ןײרַא ןענעז ןשטייד יד רָאנ יוו

 טיילגאב -- ןטעברַא עקיצומש יד וצ טּפַאכעג ךָאנרעד ,סָאידַאר עלַא ןדיי

 יז ןבָאה םוקניירַא רעייז ןופ גָאט ןטירד PR ןיוש .פעלק עקידארומ טימ

 יד טנרָאװעג ןבָאה ןשטייד יד .ןקַאלָאּפ ןוא ןדיי -- "סעקינדַאלקַאז, ןעמונעג

 ןלעוו ,שטייד א סטכעלש ןרעוו ןָאטעג סעפע טעוו סע DIN IN ,"סעקינדַאלקַאז,

 ןרָאװעג ןטָאברַאפ PIN PRO .ןרעוו ןסָאשרעד PR בורע רַאפרעד Pr ייז

 רענינָאק רעד ONT לָאמ ןייא .טנווָא PNR רעגייז א סקעז ךָאנ ןייגוצסיורַא

 ָאּפַאטסעג רעד ןופ טערקעד ַא טנעיילעגכרוד ןוא ןפורעג ךימ ץישפיל ברה ,בר

 .ןטעב 36 NW טכַאנ ייב רעגייז N סנייא זיב ןביז ןופ טנייה ןזומ ןדיי זַא

 ךיז ONT ,ןטעב 27 ןעמונעגפיונוצ טַאהעג ןיוש ןבָאה דיי א ךָאנ טימ ךיא ןעוו

 ןעגנַאגעג רעטייוו רימ ןענעז ,הנכס רעד ףיוא טקוקעג טשינ .יירעסיש ַא טרעהעג

TXןרָאװעג ןטלַאהרַאפ געוו ןפיוא  TDןשטייד לָאצ ערעסערג ַא . INT PR 

 ןעהעש ענעטַאברַאפ יד PR ןסַאג יד ףיוא ןייג וצ ,"ןייש, םעד טגנַאלרעד ייז

 זיא רעכלעוו ,ָאּפַאטסעג ןופ רעריפרעביוא םוצ ןריפוצוצ זדנוא ןטעבעג ןוא

 .טריפעגוצ זדנוא ןבָאה ןשטייד יד .עזוארק בייל ןופ זיוה םעניא ןענַאטשעגנייא

 טשינ זדנוא זיא ןטעב 27 יוו רעמ זַא ,טרעלקרעד רעריפרעבָא OT בָאה ךיא

 ןבעג IWIN ןריפוצמייהַא רעטַײילגַאב א ןטעבעג PR ןביילקוצפיונוצ ןעגנולעג

 ןעגנַאגעג ,ךעלסעג עקיטייז ךרוד ,רימ ןענעז ,גָאזּפָא ןא קידנעמוקַאב .ןייש א
 .םייהַא

 ברה בר רעזדנוא ןענופעג ךיוא PT ןבָאה ?סעקינדַאלקַאז , יד ןשיווצ

 ייווצ ןסישרעד וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ןשטייד יד .יקדָאלס יכדרמ 'ר ןוא ץישּפיל
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 : םינושארה תונברקה ינש םינמרגה י"ע ורונ הב ,הלודגה רככב גרוהל האצוהה

 .יקסבורוק רדנסכלאו יקדולס יכדרמ

 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןשטייד יד ךרוד ןענעז'ס ןעוו ,קרַאמ ןסיורג ןפיוא עיצוקעזקע יד

 .יקסווָארוק רעדנַאסקעלַא PN יקדָאלס יכדרמ : תונברק ייווצ עטשרע יד

WDסעקינדַאלקַאז, יד ". wrייווצ ן?אפעגסיוא ןענעז'ס ,לרוג ןפרָאװעג ןבָאה  

 ןסָאשרעד ןלָאז oN ,יד ןשיווצ Servo טגנַאלראפ ןבָאה ןקַאלָאּפ יד .ןקַאלָאּפ

 לָאז ,קַאלַאּפ םעד רעסיוא te ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד .דיי א ןייז ךיוא ןרעוו

 'ר וצ ןעגנַאגעגוצ זיא בר רעד .יקדָאלס יכדרמ 'ר ףיוא ךיוא ןלַאפסױא סע

 'ר טָאה ףיורעד ."ןברקדלעב רעד טנעז PR ,יכדרמ 'ר, :טגָאזעג PR ןיכדרמ

 ןגעקַא PT טכער ןייק טשינ רימ TAXA PST סטָאג ,יבר, :טרעפטנעעג יכדרמ

 ."ןלעטש וצ

 ,יירעקיופ סָאד טרעהעג ןיוש ךיז טָאה ,םירופיכ-םוי ברע טָאטש ןיא

 ןרעוו ןסָאשרעד "טנייפ , ייוצ ןלעוו רעגייז א TW זַא ,טגָאזעגנָא טָאה סָאװ

jaysעגפיוא ןבָאה ןשטייד יד .םויזאנמיג ןשיליופ םענעזעוועג םענופ זיוה - 

 םעד IT PR ןעמוק Text ייז זַא ,גנורעקלעפַאב עשיליופ רענינָאק יד טרעדַאפ

 אשידק הרבח יד טָאה עיצוקעזקע רעד תעב .ץיטסוי רעשטייד רעד ןופ תמא

 ןעמוקעג גָאט ןבלעז םעניא זיא יכדרמ 'ר .יכדרמ 'ר שודק ןפיוא טראוועג ןיוש

 ,לארשי-רבק וצ

 קעטול :ןופ דנַאטשַאב PR טעטימָאק א ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא'ס
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 ןעמונעג ָאריּפַאש ףסוי זיא ךָאנרעד .יקסניּפמעק םהרבא ןוא ּפַארַאכ השמ ,ןזייא

 .תעל-תעמ א ףיוא "קינדאלקַאז, א OND ןרָאוועג

 ןשטייד עכעלטע ןעמוקעגוצ ON רעד ףיוא רימ וצ ןענעז רופיכ"םוי ברע

 ךייט םוצ טריפעגוצ ךימ ןבָאה ייז .ןייגטימ ייז טימ לָאז ךיא זַא ,ןליופאב ןוא
 קנט

 .םינמרגה י"ע ורונש יקסבורוק רדנסכלאו יקדולס יכדרמ לש םרכזל ןורכזה חול

 PINTO יכדרמ 'ר סעקינדַאלקַאז עטשרע ייווצ יד ןופ רכז םוצ לווָאט-קנעדעג

 .ןשטייד יד TNT ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז עכלעוו ,יקסווָארוק רעדנַאסקעלַא ןוא

 ןבָאה ןשטייד יד .ןדיי עכעלטע ךָאנ ןפָארטעג PR INA טרָאד -- ַאטרַאװ

 טרָאד ןביילב ןוא ךייט םעניא רענעוטעגנָא ןַא ןייגוצניירא ןליופאב רימ

 טריפעגקעװַא ץעגרע ייז ןבָאה ןדיי עקירעביא יד .ךעלגעווַאבמוא ןייטש

 ןוא שטייד א ןעמוקעגוצ זיא ,טייצ העש א ױזַא ןייטש JONI .טעברַא ףיוא

 ךייט PD DMN PI PR .ךייט םענופ Pom לָאז PR ןעיירש ןביוהעגנָא

 ,עיזאנמיג רעשידיי רענעזעוועג רעד ןיא עפורג א וצ ןרָאװעג טריפעג ןוא
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oNבָאה ,ךייט םענופ טייו טשינ ןענַאטשעג זיא  PRןגָאלש ןשטייד ןעזעג  

 ןגָאלשעצ קרַאטש ןוא ןפורעגוצ ךימ ייז ןבָאה רעטעּפש .חצר תוכמ ןדיי ףניפ

TNטעברַא רערעווש א וצ טריפעג ךָאנרעד  IXסקעז ראפ לטרעפ א .ןסע  

 .םייהַא ןייג וצ ןליופאב PR ןגָאלשעצ לָאמַאכָאנ זדנוא MT TINT ,רעגייז א

 רעייטשרַאפ OW ןרָאװעג ןפורעגסיורַא PR PA ,רופיכ"םוי ךָאנ געט ייווצ

 -רַא עשטייד יד ראפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעווסכייר ןופ

 DIN TD MOD ןרַאפ זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .ןָאיַאר ןצנַאג םענופ רעטעב

ponךַאוו א , INPךיא .טעברַא רעד ןופ טײרּפַאב ןרעוו ךיא  INTוצרעד  

 .ןעוועג םיכסמ

 -רָארַאפ א ןבעגעגסיורַא ןשטייד יד ןבָאה רעטעפש PRN ייווצ טימ

 -רעּפעט ןיא ןלעטשוצ ךיז ןזומ ,65 זיב 15 ןופ רעטלע ןיא ןדיי זַא ,גנונעד

 ןטימעגסיוא INT PN .טכַאמ רעשטייד רעד ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ ,קרַאמ

 םעד ןבעגעג רימ טָאה דיי א .העש רעטמיטשאב רעד ןיא ןלעטשוצ וצ ךיז

 רעטעפש .טכַאמרַאפ ךיז PN ןעגנאגעגניהַא PI PR .רעמיצ por ןופ לסילש

 :יירשעג א טרעהעג PR ANA ,זיוה ןיימ וצ קידנעמוקוצ .ןפָאלעגמייהַא ךיא ןיב

 טימ ןשטייד ייווצ ןעזעג ךיז ראפ INA ךיא "!עדוי רעקיצומש ,ןביילב ןייטש,

 וצ ןפיול ייז טימ לָאז ךיא זַא ןליופאב ןבָאה ייז .טנעה יד ןיא ןרעוולַאווער

 -לוש םעד ןבענ .ןדיי ענעקָארשרעד ןענאטשעג ןיוש ןענעז טרָאד .לוש רעד

 ,רעדנעלָאה :טניווועג ערעדנַא ןשיווצ ,ןבָאה oy MW ,זיוה א ןעוועג זיא ףיוה

 ,בר םעד טצעזעגקעווא קינאג א PN ןבָאה ןשטייד יד .קידצ ךענעה ,לורק

ONןָאטעגנָא  TDWןלעוו ןדיי ױזַא יו ןעזוצ לָאז רע ,יורפ א ןופ טוה א ּפָאק  

 יד וצ ןדיי עכעלטע טריפעגוצ ןבָאה ןשטייד יד .תורות-ירפס יד ןענערברַאפ

 ןליופאב גנערטש ןוא ךעלעבעווש טגנַאלרעד ייז ,תורות-רפס ענעמונעגסיורא

 .טריפעגסיוא טשינ לעפאב םעד טָאה ןדיי יד ןופ רענייק .ןדניצרעטנוא

Pr ANA PRXםעד ןופ טײרדעגקעװַא  PN OWןעגנולעג רימ זיא'ס  

 .ןפיױלטנַא וצ טרָאד ןופ

 ןוא בוטש רעזדנוא PR PX טײליַאּפַאטסעג עכעלטע ןענעז םעד ךָאנ

 טגָאזעג ONT -- ןסייוו רימ , ןטלַאהַאב אד טגיל סָאװ דלָאג סָאד טגנַאלרַאפ

 טניפעג DOW רעייא PR IX -- סעצווַאפאטסעג עפורג רעד ןופ רעריפ רעד

 דלַאב PR טעוו -- טשינ ביוא ,ןעז ןיוש דלָאג ont ןליוו רימ .דלָאג ךיז

 טסּוװעג טשינ ןוא טרעווילגרַאפ יוו ןבילבעג זיא רעטומ-ףיטש ןיימ *!ןעז טשינ

ONTןרילָאמעד ןעמונעג ייז ןבָאה ,פעלק עכעלטע ריא ןבעג ןכָאנ .ןרעפטנע וצ  

 .טנַאוו רעד ןופ ןסירעגּפָארַא עיפַארגָאטָאפ סנטַאט ןיימ וליפַא .גנוניווו יד

 וצ ןיירא ייז ןענעז ,ןענופעג טשינ טלעג םוש ןייק ןבָאה ייז יוו ױזַא

 טימ ךימ לָאז רע IR ,ןטעבעג ןשומרַאי INT ANT PX .םינכש עקירעביא יד
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 יד זַא .םיא ייב טניווו רעכלעוו ,בוטש סלדייז pr ןסילשוצ סעקלע לשיפ

 .ןסילשוצפיוא יז ןליופאב ייז ןבָאה ,ריט רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ןשטייד

 קעווא זיא בוטש רעד ןופ סָאבעלַאב רעד זַא ,טרעפטנעעג ייז טָאה שומרַאי

 IN ,טָארדעג TIN ריט יד ןסיירפיוא ןעמונעג ןבָאה ןשטייד יד .לסילש ןטימ

 .פעק יד ןגייל רַאפרעד עלַא PR טעוו ,ןדיי ןענופעג טרָאד ןלעוו ייז ביוא

 לָאז רע ,סעקלע לשיפ ןטעבעג PR בָאה ,ריט יד ןסייר ייז יוו קידנרעה

 ןָאטעג ךיילג ont טָאה לשיפ ןטעב ייווצ יד ןופ םענייא ןיא ןגײלניײרַא ךיז

pxךיא בָאה שינעלייא סיורג  Prטגיילעגניירַא  PRטעב ןטייווצ . 

 ןסירעג ןוא ןענַאטשעג ןשטייד יד ןענעז טייצ העש עבלַאה ַא ךרעב

 קעװַא ןענעז ןוא ,ןסיירפיוא טנָאקעג טשינ ןפוא םושב ,יז רעבָא ,ריט יד

 .ןעיירעלדיז טימ

 .שינרעטיצ טימ ףיוהדלקניוו PR ןענאטשעג ןענעז זיוה םענופ םינכש יד

 .ןָאטעג TIN טימ ןבָאה ןשטייד עטעשויעצ יד ONT ,טסּוװעג טשינ TINT ייז

 .טרעגנוהעג ןבָאה ןינָאק ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט ַא

 ךיז ןבָאה BOND השמ טימ ךיא .טלעג ןעלמַאז וצ ןעוועג קיטיינ זיא'ס

 סיורא רימ ןענעז גַאטדגרַאט ןקידקיטיירפ PR .עיצקַא-למַאז רעד וצ ןדלָאמעג

 זיא טלעג עטלמַאזעג סָאד .ןבעגעגנייא זדנוא ךיז טָאה סע ןוא .טלעג ןעלמַאז

 סָאד יוזא יוו ,ןָאט וצ טכַארט א ןזיוואב בָאה'כ רעדייא ןוא .רימ ייב ןבילבעג

 ןעגנַאגעגוצ רימ וצ ON רעד ףיוא לָאמ PR ןענעז ,ןלייטוצרעדנַאנופ טלעג

 .ןייג וצ ייז טימ טרעדָאפעג TIN ןשטייד ייווצ

ANT PRXראפ רָאטקעריד םענופ ןייש"סגנויירפאב םעד ןזיוועג ייז  

 ONT רענינָאק PR גנולײטרעדנַאנופ-טעברַא

 ךיז ןגרָאז ייז זַא ,קידנגָאז ,טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז ןבָאה ןשטייד יד

PXךייר ןשטייד  PRטשינ ןענעקרענָא  PPRןענייש, ". 

 ענעבירשעגסיוא IN PT ייב טַאהעג INT ךיא סָאװ ,ןעוועג זיא לזמ ןיימ

 DMN ONT“ ןשטייד יד ןופ רענייא .טנַאה רעד ןיא לשעלפ א טימ טּפעצער

 עשידיי יד ןלייהוצסיוא ,טייקכעלגעמ יד עדוי ןקיצומש םעד ריוו ןבעג , :ןפורעג

 ."ןטייקנַארק

 ADD ןיא זַא ןליופַאב ןוא DOW ןיימ וצ טריפעגוצ PO ONT שטייד ַא

 טשינ רענייק זיא בוטש ןיא .םיא ןבענ קירוצ ןייטש ךיא לָאז םורַא טונימ
 ןטלמַאזעג ןטימ לטנַאמ םעד ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ לענש בָאה PR .ןעוועג
 עקטרוק ענעטַאוו עצרוק א ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא ,גָאט ןקידקיטיירפ ןופ טלעג

TKרעד .סױרַא קירוצ  WHTקרַאמ ןסיורג םוצ ןבירטעג ךימ טָאה  TNטראד  
 .ָאטיוא-טסַאל ַא ףיוא ןייגפיורַא ןסייחעג ךימ

 48 TD YEA א ןציז ןעזרעד PR בָאה NOW ןפיוא Pr קידנעפַארד
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 ןעמ .ןינָאק PN ןעייטראפ עשידיי יד ןופ ירעריפנָא יד PIN ,ייז ןשיווצ ,ןדיי

 לַאזקָאװ טייז רענעי ףיוא ,עיצַאטסדןַאב רעד וצ ןרָאפעגוצ זדנוא טימ ךיג זיא

 יד ףיוא ON ןוא .געטדןגער JO א ןופ ,רעדלעפ עסַאנ ,עקידייל ןעוועג ןענעז

 עדליוו טימ TN OVP INS טימ ןבירטעג ןשטייד יד זדנוא ןבָאה רעדלעפ

 -רעדנַא ױזַא ןלַאפ ןוא ןפיול ,ןלַאפ TR ןפיול ןלָאז רימ ,ןליופַאב ןעיירשעג
 יד ןופ רענייא .סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג םיוק ךיז ןבָאה רימ .העש ןבלַאהט

 -דניוושַאב ןיא ןייז הדומ ךיז טעוו סע רעוו זא ,טרעלקרעד זדנוא טָאה ןשטייד

 טעוו -- טשינ רעוו ןוא ,פעלק עקידרעטייוו ןדיימסיוא טעוו ,רעירַא Ww ןעל

 NP ןרעביא OND ןעצ ילכ רעפמעט א טימ ןעמוקאב טציא

PI PRרעטכַא רעד ןענַאטשעג  PRרעריפנָא רעד .ייר רעד  PDרעד  

 ,רעירַא ןַא טלדניוושַאב ANT PR יצ ,טגערפעג ךימ טָאה ןשטייד עפורג

 שטייד-סקלָאפ ַא ,שטייד א טניימעג טרעוו רעירַא IX IX ,ייברעד קידנבעגוצ

 טלדניוושעג טשינ לָאמנייק ANA ךיא זא ,טגָאזעג DN בָאה PR .קַאלַאּפ ַא ןופ

 פַאלק ןקרַאטש א ןבעגעג רימ טָאה רע .ןעלדניווש טשינ רעטייוו לעוו ןוא

 םעד טימ PT טָאה שטייד רעד .תושלח PX ןלַאפעגקעװַא ןיב PN“ ,ּפָאק ןרעביא

 עטָאלב רעד ןיא ןגעלעג ןיב ךיא .פעלק ךָאנ טגנַאלרעד רימ ןוא טנגונגַאב טשינ

PON TNהשמ ןענעז ,קעווא ןענעז ןשטייד יד ןעוו .ןייטשפיוא טנָאקעג טשינ  

 -עגוצ רימ וצ (ןטסינָאיזיווער יד ןופ) ןזייא קעטול ןוא ("דנוב, (Wp סוטַאעב

 DN ןעקנוטעגנייא ןצנאגניא ןעוועג PI PR .טלעטשעגפיוא ךימ PX ןעגנַאג

 .עטַאלב

 .ןייגוצמייהא ןליופאב PR ןעמוקעגקיריצ ןשטייד יד ןענעז םעד ךָאנ

 ןעוועג ןענעז רימ IN ,גנוקיטעטשאב עכעלטפירש א ייז ייב ןטעבעג ןבָאה רימ

 -עגנײרַא PR ןרעה טלָאװעג טשינ ןופרעד ןֿבָאה ייז רעבָא ,טעברַא רעד ייב

 .טייוו טשינ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עדוב רעטּפַאלקעגפיונוצ רעד ןיא ןעגנַאג

 םעד ןטעב PR עדוב רעד ןיא ןייגוצניירא טגיילעגרָאפ רימ טָאה סוטאעב

 -עטשַאב NIN Taya ךָאד זדנוא לָאז רע זַא ,ןגַאלשעג ךימ טָאה סָאװ ,שטייד

 .לָאהָאקלַא ןופ חיר ןקרַאטש א טליפעג PN בָאה .לריט םוצ קידנעמוקוצ .גנוקיט

 טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז ןבָאה ןשטייד יד .גנַאלרַאפ ךיא ORT טגָאזעג ANT ךיא

 .ןבעגעג טשינ גנוקיטעטשַאב TP ןוא

 ףיוא ןגָארטעג Pa םירבח יד IDNA ,ךַאווש ןעגנַאגעג PI ךיא יוו תויה

 ןגעלעגפַא PQ PR WR ןעמוקעגמייהַא םולשב ןענעז רימ .סעציילפ ערעייז

PRןכָאװ ריפ ןקיטייוו עקרַאטש טימ טעב . PRןעמ טָאה טָאטש רעצנַאג רעד  

 .ןרעוו ןגָאלשעצ ןיימ ןופ טסּווועג

PRקיטנָאמ ןסיוועג א  TKIרעד ןעמוקעגנייוא רימ וצ ןענעז גָאטימ  

 ןופ ראטערקעס ןטפַאכעג םעד ךיז טימ קידנריפ ,'ִאפַאטסעג, TD רעריֿפנַא
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 TN ,טרעדָאפעג רימ TD ONT ץעיוָאּפַאטסעג רעד .סוטַאעב השמ ,"דנוב,

 ,ייטראפ""ןויצ-ילעופ, עטכער עגיה יד ןופ רעייטשרַאפ רעד ןיב PR יוו תויה

 ,"ץולחה, ,"ןויצ-ילעוּפ, יד PP המישר-רעדילגטימ יד jaya םיא ךיא לָאז

 ONT .לארשי-ץרא ןקידנטעברַא רַאפ עגיל ןוא "ריעצה ץולחה, ,"טייהיירפ,

 ןפורוצסיורא טליצעג רעכיז ONT "דנוב, ןופ רַאטערקעס םעד ןעגנערבטימ

 ןענעז סע ּוװ ,טגערפעג ךימ ONT ץעיווָאפאטסעג רעד .טכַאדרַאפ-הריסמ א

 ןבעגעגנָא DX בָאה ךיא ."ןויצ-ילעופ, יד ןופ רעדילגטימ-סגנוטלַאווראפ יד

 רעדילגטימיסגנוטלַאװרַאפ ענעזעוועג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,םירבח ןופ ןעמענ

 ,לארשייץרא ןיא גנַאל ןיוש PT ןענופעג ןוא

 רימ ייב זיא ,ץעיווָאפאטסעג OVID ןייגקעווַא JONI העש עבלַאה א

 ,סוטַאעב גילעז :םירבח יד ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ גנוציז א ןעמוקעגרַאפ

 .קישטראמ עשיז ןוא עקשטיר ןושמש ,ַאריּפַאש ףסוי ,סעדאה דוד ,טָאק השמ

PINןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא גנוציז רעד , INןומ המישר רעד ףיוא  

 .לארשייץרא ןיא ךיז ןענופעג עכלעוו ,םירבח יד ןופ ןעמענ יד ןייז

“IS ןינָאק ןופ ןפױלטנַא וצ ןסָאלשַאב. PR בָאה ןשינעעשעג יד INI 

 ןיב סנגרָאמ  PXףעש םוצ ןעגנַאגַאגוצ  TIDגנוקיטעטשַאב א טימ ,"ָאפאטסעג,

 וצ ןרָאפוצ ךיא ףרַאד טייקנַארק רערעווש ןיימ בילוצ זַא ,רָאטקָאד א ןופ

 טסילַאיצעּפס א  PRץעיװָאּפַאטסעג רעד .טָאטש רערעסערג ַא  ONTטכַארטַאב

“AD א זיא ןעמָאנ-עילימַאפ ןיימ תיוה ,ןוא ,רָאטקָאד םענופ גנוקיטעטשַאב יד 

“SN גנוקיטעטשַאב יד רימ ןוא PROND סלַא ןעמונעגנָא ךימ רע טָאה ,רעשיל 

 .ןבירשעגרעט

 גָאט-רָאי רעד -- רעבמעווַאנ רעט11 רעד ןעמוקעג זיא םעד ךָאנ דלַאב

 ןלעוו גָאט םעד PN IW ,ןעזוצסיורָאפ ןעוועג זיא'ס .גנויירפַאב סנליופ ןופ

 .ץנעגילעטניא רעייז PD רקיע רעד ,ןקַאלַאּפ TID ןטסערַאדןסאמ ןעמוקרָאפ רעכיז

 ןעמונעג טָאה ַאּפַאטסעג יד IN ,העידי יד ןעגנַאגרעד רימ וצ זיא גָאט ןבלעז ןיא

 ןפיוא ןראוועג ןסָאשרעד ןענעז עכלעוו ,ןקַאלָאּפ יד ןבָארגַאב ןלָאז ייז ידכ ,ןדיי

 .םלועיתיב ןשידיי

TWN.םעד  PR PIבר םוצ ןעגנַאגעגניירא  DN PXטגָאזעג , INךיא  

 ,ףליה סטָאג טימ IN ,ןשטנווועג בר רעד טָאה ,לארשייץרא pop ןייז הלוע ייג

 .דנַאלמייה רעזדנוא PD סעגערב יד וצ ןעמוקוצנָא ןייז הכוז ךיא לעוו

PA PRןרָאפעגוצ  PAןוא ָאלָאק  pom OWT TDןייק ןאב-ןיילק א  

 ןעוועג זיא גוצ רעד .ךיז IND טלעוו עיינ ַא ןעזעג PX בָאה ענטוק PN .ענטוק

 PR בָאה ,םינפ שידיי ןיימ wr טשינ לָאז'מ ידכב .ןקַאלָאּפ mba ךרוד טצעזַאב

 ןייק ןעמוקעגנָא ךיא pa ךעלדנע .לכיט ַא wom םינפ ONT ןדנובעגוצ ךיז

 -אנ ףיוא טניווועג טָאה עכלעוו ,הבורק א וצ ןפָאלעג ךיג PA PR .עשרַאוו
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 רעטמיטשַאב רעד IND ןעוועג ןיוש זיא ,זיוה ריא וצ קידנעמוקוצ .סַאג עיּפילָאװ

 סעשזורטס יד INT ןבָאה קילג ןיימ וצ .סַאג רעד ףיוא ןייג געמ ןעמ ןעוו ,העש

 .זיוה םעניא ןייגניירַא טנָאקעג INA ךיא IN UR ,ןטיהעג טשינ

 JO ַא ןעזעג PR INT ,עשרַאוו ןיא Pr ןטלַאהפיוא ןיימ ןופ ךשמ ןיא

 -ָאס רעד ףיוא ןעלגומשוצרעבירא ךיז ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןוא ןדיי רענינָאק

 -ַאטסעג א ןופ ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ רעדיוו ךיא ןיב לייוורעד .טייז רעשיטעיוו

 יד םיא קידנזייו .ןייגטימ םיא טימ לָאז PR ,ןליופאב טָאה רע .ץעיווַאפ

 רע ONT ,רָאטקַאד ַא ייב PT אד TINT PR IN ,ןינָאק TD גנוקיטעטשַאב

 | ,טזָאלעגּפָא ךימ

 .לַאזקַאװ רעגארפ םוצ ןעגנַאגעג ןענעז ,ןדיי רענינָאק עפורג ַא ,רימ

 זיב עטקייוועגכרוד ,דרע יד טצענעגכרוד קרַאטש טָאה ןגערסקַאלש א

 .ףיוה ןשירעיופ ןשיליופ א וצ ןעמוקעגנָא טנווָא PR רימ ןענעז רענייב יד

 טגנַאלרַאפ ןפָאלש ןראפ OAT ,ןעמונעגפיוא OVI זדנוא טָאה תיבה לעב רעד

 TNT ןרָאװעג טלופעגרעביא רעמיצ ONT זיא ןטונימ עקינייוו ךרוד .טלָאצַאב

 -סיוא ןרעדנַאװ ןרעווש ןופ ,ערעייז ןגיילוצקעווַא טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי

 רדסכ טָאה ןגיוא עניימ ראפ .יורטש ןטעבעגסיוא ןפיוא רענייב עטרעטַאמעג

 רעדירב ייווצ PR רעטסעווש ,רעטומ-ףיטש pom יו דליב סאד טבעוושעג

 ."ָאפאטסעג, רעד TNT טגָאיעג ןוא טגלַאפרַאפ ןרעוו

 רענינָאק רעד TID סעזערפ TD רונש יד ןפַארטעג PN ANT געוו ןפיוא

 .דניק א טימ ןעגנַאגעג זיא יז ,יקסנישָאלַאשזד ךורב -- הליהק

 ןפָארטעג ךיוא ןוא סופ וצ רעטעמָאליק קיצכעז ןעגנאגעג ןיב ךיא

 -סעווש יד ,(אלוקאפ רעקעב םייב טעברַאעג) שטיוועלומש :עשיטַאטש עניימ

 .ערעדנַא ןוא יקסוועיאטאר רעדורב ןוא רעט

 זיא ירפ רעד ןיא סקעז טשרע ןוא ,ןגיוצעג טכַאנ יד ךיז טָאה גנַאל

 .קָאטסילַאיב PP טקעריד ןעגנַאגעג זיא סָאװ גוצ רעד ןעמוקעגנַא

 רענינָאק םעד ןפָארטעג PR ALA קָאטסילַאיב PR PT געט עקינייא ךָאנ

 ,עמַאמ-ףיטש ןיימ זַא ,טלייצרעד רימ טָאה רע ,קידַאצ לארשי רעקעב-רעקוצ

 .ןינָאק ןופ ןרָאװעג טקישעגסיורַא ןדיי בור ןטימ ןענעז רעדורב ןוא רעטסעווש

 סלַא טריטסערַא ןעוועג ןענעז (לארשי PR טנייה) רעצנַא שרעה PR רע

 ,סעקינדַאלקַאז

 ןטלַאהרַאּפ טנעגַאדייצילָאּפ ַא PO ONT ,סַאג PR קידנעייג ,סנגרַאמ וצ

 יירד PR ONT ראפ — גנושרָאפסױא IN וצ ייצילָאּפ רעד PN טריפעג ןוא

prליפ וצ  PRןסאג יד  PXןופ  ONTןרָאװעג זיא רימ רַאפ .בעל ךיא  

 שדוח א רעביא IND .ןענעגעזעג ךימ PR ףרַאד טָאטש רעד טימ זַא ,רָאלק

 DR עדיל ןייק ןגעוומוא ךרוד ןרָאפעג אראקיש רבח ןיימ TR PR ןיב טייצ
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 PMD ןשיווצ ץענערג יד קידנדיימסיוא ,ענליוו ןייק געוו א טכוזעג רעטייוו

 זַא ,גנוכַאמטנַאקַאב רעשַיײצילָאּפ א PN ןסױטשעגנָא PT XA רימ .עטיל ןוא
 ַא זדנוא ONT INT .ןקיטכענ עדמערפ ןזָאל וצ טביולרעד טשינ זיא םענייק

 .ןזָאלניירַא ONT זדנוא טעװ ןעמ זַא ,גנונעּפָאה א ןבעגעג זיוה ןטכיולַאב

 ,םיטש רעד טיול טנעקרעד ךימ טאה ,יורפ עשידיי ַא ,ןירעמיטנגייא יד

 -טימ ןוא ץענערג רעד וצ טזָאלעג PT רימ ןבָאה טכַאנוצקיטיירפ ַא ןיא

 סָאװ ,שינרעטצניפ רעד ןיא .ךַאװ יד ןפיוקוצרעביא ןפנַארב wep א ןעמונעג

 רימ ןבָאה ,רעלגומש יד ראפ "טייקיטפיל, א יו טנכייצאב טָאה רעיופ רעד

 ןשיווטיל א ךרוד טלעטשעגפַא ןרָאװעג דלַאב ןוא טעשזדנָאלבעג לסיב א

 ןבָאה ,רעלגומש יד ראפ "טייקיטכיל, א יוו טנכייצאב טָאה WM רעד סָאװ

 ןשיווטיל א ךרוד טלעטשעגּפָא ןרָאװעג דלַאב ןוא טעשזדנַאלבעג לסיב א רימ

 ליז ןבָאה ,סרעגייז עטגנַאלרַאפ יד ייז ןבעגקעווא ןכָאנ .לורטַאפ-ייצילָאּפ

 ןרעוו וצ טשינ ידכ ,רעדיל-ןכריק ןעגניז וצ קידנהצע ,ןזַאלעגכרוד זדנוא

 .ןלורטאפ ערעדנַא TNT ןטלַאהרַאפ PX טקיטפעדרַאפ

 דאב וצ טכוזעג ןבָאה רימ .ינושאי ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ךעלדנע

 טייהנגעלעג ַא טכַאמעג זדנוא PT טָאה NT ןוא ,ןטנעמוקָאד עשיווטיל ןעמוק

 IND“ זדנוא ONT רָאטקָאד רעד ןוא .לֶאטיפש PR ןקנַארק א ןטיילגַאב וצ

 PR "ץיירק-ןטיור, TD TINA רימ עכלעוו ףיוא ,ןעגנוקיטעטשַאב טימ טגרָאז

 ,ןטנעמוקָאד ןעמוקַאב ענליוו

 ןוא ענליו ןופ ןדיי עדמערפ טקישעגסיורא טלָאמעד טָאה ייצילָאּפ יד

TDטעטַימָאק רעד ּרעּבָא ,טעטש עשיווטיל ערעדנַא  PDס .צ "ןויצ-ילעופ , יד . 

 ,רעגריב עשיווטיל ןענעז רימ זַא ,ןטנעמוקַאד עקירעהעג יד טימ טגרָאזַאב ךימ טָאה

 PR בָאה ,ןטנעמוקָאד-עזייר יד ןעמענוצּפָא עװקסָאמ ןייק געוו ןפיוא

PXןעקנירט וצ סעפע ןגעוו ןירעפיוקרַאפ עשידיי ַא טגערפעג לַאזקָאװ רעקסנימ , 

 ןייק טשינ טדער ןוא, -- ןטעבעג ליטש יז טָאה -- ,"ןצרַאה PN טָאג טָאה,

 טפאשלעזעג-ןטסירוט רעד TD רעטמַאאב א זדנוא ONT עװקסָאמ PR ."! שידיי

 DONT רעדעי ּווו ,"ַאיַאקסװָאקסָאמ ,NNT לעטָאה םוצ טריפעגוצ TN טרַאװעגּפָא

 א .לעטָאה PNR PT ןעניפעג ןטנעמוקָאד יד IN גנוקיטעטשַאב א ןעמוקַאב

 ןעמ טָאה טרָאד ,טַאלוסנָאק ןשינַאּפַאא OV ןרָאפעג PR PI רעטעפש גָאט

 ךיא רעבָא ,המישר רעד ןיא ךיז טניפעג ןעמָאנ ןיימ זַא טקיטעטשַאב רימ

 -סינימ ןשיסוכ PNR .םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןשיסור OW ןדנעוו טשרע ךימ ףרַאד

 ,ןעמרָאפינוא-יצַאנ יד PR עיצַאגעלעד עשטייד ַא ןענופעג דָארג ךיז ON םוירעט

 -טפיוה PR קַעווא PR PI ,שינעגעגאב רעד ןופ ןקָארשרעד .ןוא טשַאררעביא

 ,טַאלוסנָאק ןשינַאּפַאי םוצ רעמונ ןקיטיינ םעד ןעמוקַאב בָאה ךיא ww ,ָארויב

ONT OFTטקידיילרעד ןינע םעד ןיוש . 
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 (םיובנירג) גרעבנעזַאר עניירב
 (םייתעבג)

 גנולדיזסיוא עטשרע יד

 ןטפעשעג עשידיי YON ןוא ,ןינָאק ןייק ןיירַא זיא רעטילימ עשטייד ONT ןעוו

 עשידיי PNR ןסײרנײרַא ןביוהעגנָא טייל-.ס .ס PT ANT ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג ןענעז

 לַאטורב ייז ןופ ליפ ןענעז ,ךעלדיימ עשידיי ןפָארטעגנָא ןבָאה ייז ּוװ ,ןעגנוניווו

 ןריבַאר JONI PIN ןטפעשעג יד ןענעפע ןעגנוווצעג ןבָאה ייז .ןרָאוועג טעדנעשעג

 .ןרָאװעג טלָאצַאב זיא'ס זַא ןעגנוקיטעטשַאב ןלעטשסיוא ןסייהעג ךיז ,תורוחס ליפ

 ONT JID ,,טגערפעג ןבָאה רימ ןעוו .ךיש IND 20 ןעמונעג YT JANA זדנוא ייב

 לייט ַא .ןברַאטש PW ןעק ןעמ זַא ,טרעפטנעעג ייז ןבָאה ,ןלָאצַאב IN ןבעל טעוו'מ

 "ששטיוד-סקלָאפ, סלַא טרעלקרעד PT ONT גנורעקלעפַאב רעשיליופ רעד ןופ

 -רַאפ PT ןבָאה סע יוו ױזַא .ןטפעשעג עשידיי ןביור PR טקילײטַאבטימ Pr ןוא

 רעד ןופ רעניווונייא עשידיי יד ןריאוקַאווע טעוו ןעמ זַא .ןעגנַאלק טיירפש

 דלַאב .סַאג ענשטעסַאיּפ ףיוא גנוניווו א PN רעבירַא רימ ןענעז ,סַאג-יִאמ רעטירד

 עגנוי ןוא ,ןדָאב ןבָארג םייב טעברַא רערעווש וצ רענעמ טּפַאכעג ןשטייד יד ןבָאה

 NIN ANT POR ךיא ,ןלאקָאל עשירעטילימ יד ןכַאמ רעביוז -- ךעלדיימ ןוא ןעיורפ

 ןעמונעג ייז ןבָאה געט עטשרע יד PN .עװטסָארַאטס רעד PN טכַאמעג טעברַא

 יד IN ןדלָאמעג ןטַאקַאלפ ךרוד רעטעפש געט עכעלטע TIN ,"סעקינדַאלקַאז,

 ןינוק ידוהי לש ןושארה שוריגה ןדיי רענינָאק ןופ גנולדיזסיוא עטשרע
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 ייווצ רעביא לייטרוא-טיוט םעד ןריפסיוא ONT ןעניוווייב ןעמוק זומ גנורעקלעפַאב

 .יקסווָארוק -- טסירק םעד ןוא יקדָאלס יכדרמ דיי םעד : סעקינדַאלקַאז

 .יקצעלעיק-ץעיווָארטסָא PP טריאוקַאווע זדנוא ןעמ ONT רעבמעווָאנ ןיא

 NEP 30 זיב ןטקודָארּפ ןעמענוצטימ ןרָאװעג טביולרעד INI זיא PIN TIP ןדעי

 ןרָאפעג WO ןענעז ױזַא TN ,ןענָאגַאװ-טכַארפ PR טקַאפעגניירַא זדנוא טָאה ןעמ

 *ַעגנָא ןענעז רימ PI ,רעסַאװ לסיב א WW ןוא טיורב ןָא טכענ ןוא געט עכעלטע

 ןפָארטעג רעדיוו קילעפוצ PN ANT AM ןפיוא קידנרָאפ .ץעיװָארטסָא PP ןעמוק

PXַא  WANTטַאהעג טשינ ןיוש בָאה'כ עכלעוו טימ ,ןרעטלע עניימ  PPטקַאטנָאק . 

 ררעטלע ןיימ טימ PNR INT ,ץעיװָארטסָא PR טייצ Yor א קידנעייז

 ןינָאק PP ‘PT טפַאכעגניירַא קירוצ ןגעוו ענעדישרַאפ PNT ,עינעה רעטסעווש

 םוחנ ןבילבעג טלָאמעד ךָאנ זיא ןינָאק ןיא .טלגיזרַאפ הריד רעזדנוא ןענופעג ןוא

 רעזדנוא PR PUN ןפלָאהעג תושפנ-תנכס ww זדנוא טָאה רעכלעוו ,קינלַארוג

 PR AVN לסיב ַא PR ןישַאמ-יינ א ןעמונעגסיורַא ןבָאה רימ ּוװ ןופ ,גנוניווו

 ןבעל IS טַאהעג ךָאנ רימ ןבָאה םעד זופ .ץעיװָארטסָא PP קעװַא קירוצ ןענעז

 .טייצ עסיוועג ַא

 ןבָאה OF .ןפלָאהעג ךס ַא זדנוא ONT ץעיװָארטסָא PR הליהק עשידיי יד

 רעצווָארטסָא ןבָאה תבש .טיורב TN גָאטימ ןעמוקַאב טָאה ןעמ ּווו ,ךיק ַא ןפַאשעג

 לסיב ַא טנעקעג ןטרָאד ךָאנ ןעמ ONT ללכב .םייהַא ךיז IS ןדַאלעגנייא זדנוא ,ןדיי

 ,ןפלָאהעג ךיז ןעמ ONT ױזַא ןוא ,ןעלדנַאה

xעטקישעגסיורַא יד ןופ לייט  WIןרָאװעג טריפעג ןענעז ,ץעיװָארטסָא  

 ,יקסנָאדרָאפ : סעילימַאפ יד PN ןרעטלע עניימ PIN ייז ןשיווצ .ווָאטַאּפָא ןייק

 .ץרַאווש TIN יקסווָאקיב

 ,ןטעברַא ענעדישרַאפ וצ טנגוי ןלעטשוצ וצ ןעגנוווצעג ןבָאה ןשטייד יד

 ץעיװָארטסָא PR ,ןשטנעמ ערעטלע ךיוא ןבעל ןזָאל טגָאזעגוצ ייז ANT רַאפרעד

 -רַאקס ןייק טקישעג ןעמ טָאה טנגוי יד רעבָא ,ןטשרעב ייב טעברַאעג ןדיי ןבָאה

 ןיא ,ןקירבַאפ-רעוועג PN טעברַאעג רעווש ןעמ ONT טרָאד .עננעימַאק-ָאקסישז

 טשינ וליפַא זיא'ס ,ןעגנוגנידַאב עכעלקערש ייב ,העש ףלעווצ וצ ןטכיש ייווצ

 רעד PN .טעברַאעג טרָאד ןבָאה ןדיי רעקסישזרַאקס PIN .ןעניווו IS ּוװ ןעוועג

 YON רימ ,ןעיורפ טרעדנוה יירד ןעוועג ןענעז ,טעברַאעג ANA ךיא ּוװ ,גנולײטּפָא

 רעטערב עטּפַאלקעגפיונוצ ףיוא ןפָאלשעג TIN ,קַארַאב ןסיורג א PR טניווועג ןבָאה

 .טיורב קינייוו ןוא פוז לסיב ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא JOM סָאד .(סעשטירפ)

 ןקידרעקיוה םעד ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ONT ָאּפַאטסעג יד

 ןרָאװעג טקישעג ןענעז ערעטנוזעג יד ,סעיצקעלעס טריפעגכרודַא רדסכ ןַאמרעניק

 ןיא -- ךָאנרעד ןוא ,סקניל ףיוא -- ערעכַאװש יד PIN ,טייז רעטכער רעד ףיוא

 רימ ןבָאה ,םוקמוא םוצ AVN רעד זיא סָאד זַא ,טסּוװעג ןבָאה רימ יו יוזַא .לָאטיּפש
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 יוזא PX ,ןעזסיוא ןטנוזעג א ןבָאה PONT רימ ,עזָאר ףיוא ןקאב יד טברַאפעג ךיז

 .זעוועטַאר וצ PT ןעגנולעג לָאמ סעכנַאמ זיא

 ןגעלעג ןיב ןוא סופ ַא ןיא גנוטפיגרַאפ ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ,לָאמ ןייא

 סע .טעברַא רעד וצ טקישעגקירוצ Pn ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןכָאװ 4 לָאטיּפש ןיא

 לָאמ סעכנַאמ ןבָאה עכלעוו ,רעעזפיוא עשטייד עכעלטע ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה

 .ןסע לסיב ַא ןפַאש ןפלָאהעג זדנוא

 JIN יירעטסוש IND ןטַאטשרַאוו-סטעברַא ןעוועג ןענעז קירבַאפ רעד ייב

 ליפ טָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,יירעדיינש

 .ןעגנוגנידאב ערעסעב טַאהעג רעבירעד TANT עטקיטפעשַאב טרָאד יד .ןפלָאהעג

 יד בילוצ ןבָאה ,לַאירעטַאמ-סיירפיוא ייב טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,רימ

 רעד ןוא טעברַא עכעלקערש יד ,םינפ ןפיוא לעג ןעזעגסיוא קידנעטש ןזַאג-טפיג

PR pmsןסע , ONTטגנערבעג  JO XRןברָאטשעגסױא ןענעז ליפ ןוא ,תונברק  

 .טעברַא רעד ייב MIDI יד PD רענייא ןעוועג זיא ףלָאװ שיווייפ רעדורב ןיימ ךיוא

JV ONT 1943 AN? PXטרָאד .ווָאכָאטסנעשט ןייק טקישעג זדנוא  ONTןעמ  

“PXטעברַאעג  PRןקירבַאפ-עיצינומַא , MNיוו  PNRרעבָא .קסישזרַאקס  PDיד  

 .קינייוו רעייז ןבילבעג טלָאמעד ןיוש ןענעז רענינָאק
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 (ץרַאװש) יקסיועשטניּפ הרש

 (ןולוח)

“ROR, 

 ןבָאה ייז יו םעד ךָאנ ,הנשה שאר PINP PR PON ןענעז ןשטייד יד

 ךייג ןלָאז ןדיי זַא ,ןטָאברַאפ ייז ןבָאה דלַאב .טָאטש יד טרידרַאבמָאב רעירפ

 -רעד ןוא םערָא ןפיוא עטַאל עלעג א ןגָארט וצ טנדרָארַאפ ,רַאוטַארט ןפיוא

 יד ףױא .דודגמ א טימ סאפ ןלעג א ףיוא טשיוטעגסיוא עטַאל יד ךָאנ

 עסיורג א ןענופעג טזומעג PT ONT ןטפעשעג עשידיי יד TD TPO TIX רעטצנעפ

 ,"עדוי , : טפירשפיוא

 דאב TIN ןעװעטַארוצּפָא ןסעגרַאפ טשינ ןדיי ןבָאה המוהמ רעד תעב

 -עגנייא טָאה רעטומ ןיימ ,שרדמה-תיב ןוא לוש רעד ןופ סהרות-רפס ןטלַאה

 עבלעז יד ןפלָאהעג ריא ANT ךיא ןוא ,הרות-רפס ַא ךוט ןסיורג א PR טלקיוו

 ,ןינָאק ןייק קידנעמוקקירוצ ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ .ךַאד ןרעטנוא ןטלַאהַאב

 .ןענופעג טשינ IWAN ,הרות-רפס יד ןכוזּפָא טווורפעג ךיא בָאה

 ןופ ןוא ןסַאג יד ןיא ןדיי טּפַאכעג ןשטייד יד ןבָאה ןָא גָאט ןטשרע ןופ

 -עג ייז ןבָאה ?סעקינדַאלקַאז, סלַא .ןטעברא ערעווש ענעדיישרַאפ וצ רעזייה

 םעד דלַאב ןענעז םירוחב עגנוי עשידיי לייט ַא .ןטסירק ןוא ןדיי ןעמונ

 רעשיסור רעד וצ רעטנענ ןסיירוצכרודַא ךיז ידכ ,ןינָאק ןופ קעװַא גָאט ןטשרע

 יז ןענעז ןגעוו ענעדישרַאפ ףיוא ןרעדנַאװמורַא געט יירד INI WAN ,ץענערג

 .טָאטש ןיא ןעמוקעגקירוצ

 -עג טָאה רעדעי ןוא ןרָאװעג ןברָאטשעגּפָא יו דלַאב זיא רחסמ רעד

 .רעירפ ןופ טיירגעגוצ טַאהעג PT ONT רע סָאװ ,ןטקודָארּפ יד ןופ רָאנ טבעל

 עשידיי עלַא ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןשטייד ןענעז רעטעּפש געט עכעלטע

 יד ןיא ןלעטשוצ ךיז ןסייהעג ייז ןוא רעניווונייא יד ןבירשראפ ,רעזייה

 SND“ ןעוועג ןענעז טרָאד ןעוו .סַאג אשטיוועיקצימ ףיוא לושיסקלָאפ עשידיי

 שטייד TD טכַאװַאב ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לָאצ עסיורג x טלמַאז

 ןפיוא ןגיילוצקעווַא ,טרעדַאפעג TIN ןריציפָא 2 ןעמוקעגניירַא ןענעז ,רעטילימ

 ןעמונעגוצ טלעג ONT ןבָאה ייז .ךיז ייב ONT רעדעי ONT טלעג עצנַאג ONT שיט

 ןדעי טלייטרַאפ PIN ריציפָא רערעדנא IN ןעמוקעג זיא םעדכָאנ .קעווא ןוא

 זיא'ס .תובוח יד TIN ןגעמרַאפ עטאווירפ ONT ןביירשראפ וצ ןרַאלומרָאפ

 ןוא JOY TN גָאט ןצנַאג א INI TN ,רעטעפש .טכַאנ ייב 11 ןעוועג טלָאמעד

INןעקנירט , ONTרענייק רעבָא ,פוז טימ ךיק-דלעפ א טכַארבעגנײרַא ןעמ  

 ןסע טלָאװעג טשינ טָאה רעגנוה םעד ץָארט ,זדנוא ןופ
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 ןייגוצפיורא ןעגנוװצעג זדנוא ןעמ טָאה טכַאנ ייב רעגייז א 12 םורַא

 רעד וצ ווּוקרַאשט PP טריפעגקעווא זדנוא ןבָאה סָאװ ,סָאטױאיטסַאל ףיוא

 ןבָאה רימ .לארשייץרא PP קעווא זדנוא טקיש ןעמ IN ,סע טָאה ןסייהעג .ןַאב

 גנולפייווצרַאפ. סיורג ןופ ןוא ,ןפָארטעג זדנוא טָאה קילגמוא סיורג א זַא טליפעג

 .טנייוועצ רעטיב ךיז VOX רימ ןבָאה

 ךיז לָאז רעדעי ,ןליופאב ןעמ טָאה עיצַאטסרןַאב רעד ףיוא קידנעמוקנָא

 עטיירג ןענאטשעג Pw ןענעז טרָאד .עילימאפ pr טימ ןעמַאזוצ ןטלַאה

 TIN ייז ןבָאה פעלק עשירעדרעמ רעטנוא .ןענָאגַאװ-טסַאל עטעוועטַארקרַאּפ

 PN ןאזרעפ 46 זיב ןענָאגַאװ 10 ,קידנעייטש .טקַאּפעגנָא PR ןסיוטשעגניירַא

 .ןָאגַאוו ַא

 ןשיווצ .ןילַאג ןוא עצפולס PID ןדיי ןענופעג PIN “PT ןבָאה זדנוא ןשיווצ

 יורפ ןייז ,יקצעיװָאנרַאשז לארשי טימ ןעמַאזוצ ןעוועג רימ ןענעז ,ערעדנַא

 DWI PIN TS רעסַאװ לסיב א ןעמוקַאב טשינ וליפַא ןבָאה רימ .רעדניק ןוא

 רעטומ ןיימ טַאה ,קילג רעזדנוא וצ .ךיז ןקידיילרעד וצ םענייק טזָאלעגסױרַא

 ןזיוועגסיורא ךיז ORT סָאװ ,לפעטיטכַאנ שרעדניק ַא Pr טימ ןעמונעגטימ

 .קיטכיווסנבעל שממ

 -רַאשז ןוא ,קיטיירפ ןעוועג זיא ןרָאפ רעזדנוא ןופ גָאט רעטייווצ רעד

 nov דובכל ןוא טכיל Pr טימ ןעמענטימ ןסעגרַאפ טשינ טָאה יקצעיווָאנ

 .ןדניצעג טכיל יורפ ןייז טָאה

 TINT טרָאד ץעיװָארטסָא PP ןעמוקעגנָא רימ ןענעז גָאט ןטירד םעד

 ןעגנוװצעג MINT PX ,ןענַאגאוו עטכַאמרַאפ יד PD טזָאלעגסױרַא זדנוא ייז

 עשידיי יד .טלעגדזיילסיוא ןלָאצַאב וצ גנורעקלעפאב עשידיי עקיטרָאד יד

 עטַאווירפ PR טנדרָאעגניא ,ןעמונעגפיוא קיצרַאה רעייז זדנוא טָאה הליהק

 .ךיק-סקלָאפ א ןפַאשעג PR ,ןעגנוניווו

 טקישעג זדנוא ןעמ טָאה ,ץעיװָארטסָא ןיא POST ייוד ןופ ךשמ ןיא

 יד ןופ לייט ןסיורג א ,לעפאב א ןעמוקעג PR INT ,ןטעברַא ענעדישרַאפ ףיוא

 ןרָאװעג טקישעג זיא זדנוא PD טנעצָארּפ קיצביז ךרעב .ןקישוצקעווַא רענינָאק

 קסנַאװיא ,ָאלעימשט ,שזעימָאדנַאס ךָאנ DIO רעקידנבענרעד רעד ןיא

TINיב ,יקסנָאדרָאפ :סעילימאפ יד ןענופעג ךיז ןבָאה זדנוא טימ .ווָאטַאּפָא " 

 ןעמ טָאה לייט (x ןַאמלעגנע ןוא םיובנירג ,יקצעיווָאנראשו ,ןייטש ,יקסווָאק

 -סטעברַא ןשטייד PR טלעטשעגוצ ךיז ןעמ ONT טרָאד ,(ווָאטַאּפָא ןייק טקישעג

 יד .ןטעברַא ערעווש ענעדישרַאפ ףיוא טקישעג זדנוא ןבָאה ייז PX טמַא

 לייוו ,ןדיילרעד וצ ןעוועג ךָאנ קיסעמשינטלעהרַאפ ןענעז ןעגנוגנידַאב-סנבעל

 טכיזפיוא עכעלרעניא יד .ןסע ןבעגעג זדנוא ONT ןעמ MW ,ךיק א ןעוועג זיא סע

 .(קעלַאז ייז ןופ רענייא) MOORE עשידיי יד ןטלַאהעג טָאה
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PR1942 טסוגיוא  ONTןייק טקישעגקעװַא טנגוי עשידיי עצנאג יד ןעמ  

 ,רָאטַאּפָא ןיא ןזַאלעג ייז ןבָאה רעדניק ןוא ןשטנעמ ערעטלע .ָאקסישזרַאקס

 ןייק טקישעגקעווא רעדניק ןוא עטלַא עלַא יד ייז ןבָאה רעטעפש שדוח &

 .ןטכינרַאפ וצ יקנילבערט

PXָאקסישזרַאקס  TANTטעברַאעג רימ  PRקירבאפ א  TIDסיירפיוא - 

 יירד ןעוועג ןענעז זדנוא טימ .("קאסאה עצישעג ירעטנַאפניא,) .ןלַאירעטַאמ

 עשיז PR ךורב רעדירב ייווצ יד ,קַאינייש ,ןַאמלעגנע ,םיובנירג ןרעטסעווש

 ,ךעלרעפעג TR רעווש רעייז ןעוועג זיא קירבאפ רעד ןיא טעברַא יד .ןייטש

 (לעג דימת םינפ סָאד) טעטפיגרַאפ טושפ ןבָאה ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא יד לייוו

 טָארדעג ONT ,טייקיניילק רעטסדנימ רעד ראפ ;עגנערטש א ,ןילפיצסיד יד

 TOW רעדירב ייווצ יד ןרָאװעג ןסַאשרעד ןענעו'ס ,ןרעוו וצ טעדרַאמרעד

 טריפעגסיוא זיא עיצוקעזקע יד ."ןפיולטנַא ןווורפ ראפ, לובלב א בילוצ

 .עטרינרעטניא עלַא PD טייהנזעוונָא רעד px ,ץַאלּפ-לעּפַא ןפיוא ןרָאוועג

 יז ןבָאה ,ןרעטנענרעד PT ןבױהעגנָא JANA ןסור יד ןעוו ,1945 ןיא

 .וָאכָאטסנעשט ןייק סופ וצ טקישעג זדנוא PR קירבַאפ יד טרידיווקיל לענש

 דאב ןענעז רימ זיב ,קירבַאפ-רעװעג א PR טעברַאעג רעדיוו ןעמ ONT טרָאד

 .1945 PR ײמרַא רעשיסור רעד ךרוד ןרָאוועג טיירפ
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 לעּפמַאה שובייל בקעי
 (זירַאּפ)

TP? רענינָאק 0 

 ןיימ ןופ קנעדנָא םוצ
 .החפשמ רענעמוקעגמוא

 ,ןינָאק ןייק שרַאמנײרַא ןכָאנ ןשטייד יד ןופ תוחיצר עטשרע יד ךָאנ

 ןיא ,הליהק רעד ןופ סערָאזָאד עלַא ןפורעג רוּפיכ-םוי ךָאנ סנגרָאמוצ ייז ןבָאה

 ,טָאה רע עיצקנופ ַארַאפ ONT טגערפעג ןדעי ןוא ,טניווועג טָאה בר רעד ּוװ ,זיוה

 שידייז ןעוועג זיא רעריסַאק .עסַאק רעד ןיא ָאד זיא סע טלעג ליפיוו -- רקיעב

 ךיוא עסַאק רעד ןיא זיא טלעג ןייק ןוא ,ןינָאק ןיא ןעוועג טשינ זיא רע .ןַאלּפַאק

 ,1914 ןופ ןשטייד יד ןענעז ONT IN ,טניימעג ONT בר רעד ON יוזַא .ןעוועג טשינ

 ןביולרעד לָאז ןעמ IN ,עטיב א טימ ןדנָאװעג קירוצ געט יירד טימ ךיז רע טָאה

 זיא טלעג PP OND ,רַאפרעד ןוא ,"הפצוח, רעקיזָאד רעד IND .הטיחש עלעוטיר

PXסקעז ןופ עיצובירטנָאק ַא טגיילעגפיורַא ייז ןבָאה ,ןעוועג טשינ עסַאק רעד  

 SND“ ךיז ןבָאה טימרעד .העש 6 ןופ ףיולרַאפ PN ןלָאצַאב IS -- סעטָאלז טנזיוט

 טעוו ןעמ DAN ,ןגָאלש טימ טָארדעג PN טקידיילַאב ןבָאה עכלעוו ,טייל-.ס.ס ןעמונ

 .ןעמוקעגנָא טכייל ױזַא טשינ זיא'ס .טייצ רעד וצ ןגרָאזַאב טשינ טלעג סָאד

 עמוס יד ןבָאה ,תורוש יד PD רעביירש רעד ןוא ױדנַאל ,יקסנישָאלַאשזד ךורב 'ר

 .ןעמונעגנעמַאזוצ

 ,רעטניוו ריאמ טריטסערַא טייל-.ס.ס יד TINA רעטעפש געט עכעלטע טימ

 דחפ ַא ןפורעגסיורַא רעדיוו טָאה טסערַא רעד .יקשטנָאמ ?wy ןוא לואש ץילדייז

 עמוס רעסיורג א IND ןוא טקינייפג געט עכעלטע ייז טָאה ןעמ .ןדיי יד ייב

 .ןרָאװעג טײרפַאב ייז ןענעז טלעג

you xןרָאװעג טגײלעגפױרַא זיא סעטָאלז טנזיוט 20 ןופ עיצובירטנָאק  

 JAN זיא ןעגנוימַאב ערעווש WA ךָאנ ,ןינָאק ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא

 .ןרָאװעג טלמַאזעג עמוס יד

 ןדיי יירד -- סעקינדַאלקַאז סקעז ןרעוו טלעטשעגוצ טזומעג TINA גָאט ןדעי

 רעדעי .העש 24 ףיוא ןייג טפרַאדעג טָאה קינדַאלקַאז רעדעי .ןטסירק יירד ןוא

 טריסַאּפ ןעוועג סעּפע OUND ביוא לייוו .תיב-ינב ענייז טימ טנגעזעג PT טָאה

 טימ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג סעקינדַאלקַאז יד רַאפרעד TORN ,שטייד ַא טימ

 .ןבעל רעייז

DONT ןעמ .טעברַא IS " TEND, ONT ךיוא ןעמוקעגוצ זיא תורצ עלַא Wa 

 ןעמ .ןטעברַא ערווש ענעדישרַאפ וצ ןייג יצ גָאט ןדעי טרעדָאפעגפיוא גנַאווצ טימ
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ENT בר-ברע רעשיליופ רעד .ןסַאג יד PN TIN ןבוטש יד PR טּפַאכעג DNA 

 .ןדיי ןעניווו'ס ּווו ,ןשטייד יד ןזיוועגנַא

 יד יװ רעגרע ענייא ,ןסעיינ ערעדנַא ןענועג ןענעז העש IRB עדעי

 ."עטַאל עלעג, יד ןָאטנָא ןזומ ןדיי IN ,הריזג יד ןעמוקעג זיא גנילצולפ .עטייווצ

 ןענעקרעד וצ טכייל ןשטייד יד AND ןעוועג זיא "ןמיס, ןלעיצעפס םעד בילוצ

 טּפַאכעג טשינ ,ןטיהוצסיוא PT ךעלגעממוא ןרָאוועג זיא'ס ןוא ,דיי ַא זיא'ס רעוו

 .ּפעלק טימ זרָאװעג טיילגַאב ךָאנ זיא ONT ,טעברַא וצ ןרעוו וצ

PR1939 רעבמעווָאנ שדוח  PNRןסיוועג ַא  WINNטייל-.ס .ס יד ןענעז  

 TR יקסוועשטעלק ?TN TIN ,בר םעד ךָאנ טקישעג Sw רעד וצ ןעמוקעגוצ

 תורות-ירפס יד ןעגנערבוצסיורַא ףיוה-לוש ןפיוא ןעגנּוווצעג ייז TIN ןדיי ערעדנַא

OF TWNןענערבראפ  INDןגיוא יד  TIDעטלמַאזרַאפ יד  TT? 

 ןיב ןוא סמונהיג עלַא יד ןעגנַאגעגכרודַא זיא סָאװ רענייא יוו ,ךיא

 ,תוחיצר עדליוו עכעלטע שטָאכ ןענָאמרעד אד PR ליוו ,ןבילבעג ןבעל סנ יפ לע

ONTןבָאה עכלעוו .ןָאטעגּפָא ןבָאה סעיטסעב-.ס.ס יד  PTטצירקעגנייא רימ  

 .ןורכז ןיא

 ןכַארגַאב TS ןסָאשרעד ץנעגילעטניא טשיליופ
 תורכקה"תיב ןשידוי ןפיוא

 יז ןבָאה ןינָאק PNR PON ןענעז ןשטייד יד יוו םעדכָאנ ןכָאװ עכעלטע

 ,עטסָארַאטס םעד PD עטמַאַאב ,טָאטש רעד TID ןקַאילָאּפ 40 ןעמונעגנעמַאזוצ

 ןפיוא ייז טריפעג PR ץנעגילעטניא רעשיליופ רעד ןופ ערעדנַא PR רערעל

 ןסָאשרעד ךָאנרעד ןוא חצר תוכמ ןגָאלשעג ייז טשרע ow .םלוע-תיב ןשידיי

 ןסייהעג MT TIN עכעלטנגוי עשידיי ON רעד PIN טּפַאכעג MT TANT קיטייצכיילג

 ןבָאה ענעסָאשרעד יד ןופ ךס ַא .ענעסָאשרעד יד ןבָארגַאב ןוא םירבק ןבָארג

 רעשידיי ןייא .רעבירג יד PR ןפרָאװעגנײרַא ייז טָאה ןעמ Wn ,טבעלעג ךָאנ

 דעג, יד ןשיווצ ןעוועג זיא ONT ,לוש רענכעשווַאפ רעשיליופ רעד ןופ רערעל

 ןלַאפעגמוא זיא רע .דליב ONT קידנעעזוצ ,ןכָארבעגניא PT טָאה ,"עטפַאכ

 -טנגוי עטּפַאכעג יד .טייהרעקידעבעל ןבָארגַאב ON ןסייהעג טייל",ס.ס יד ןבָאה

 רעדעי .ןעייר ןיא ךיז ןלעטשסיוא טזומעג ןקַאילָאּפ יד ןבָארגַאב ןכָאנ ןבָאה עכעל

 עידיפרעפ רעד ןגעוו ןלָאז ייז זַא ,טגָאזעגנָא ייז ONT ןעמ TN ץימש ןגָארקעג טָאה

Ppטרָאװ  PRץעגרע  VW]ןענָאמרעד . 
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 ןופ ןשטייד יד ןֿבָאה 1939 רעבמעוָאנ שדוח ףוס ,גָאט ןסיוועג א ןיא

 ןייג וצ ןביוהעגנָא TN ןסַאג עטמיטשַאב טלעטשעגמורַא ירפ רעד PR דלַאב

 ONT ןעמענוצטימ ןליופַאב ןוא רעזייה עשידיי יד NH ןבוטש יד רעביא

 יז סָאװ ,עלַא יד PT ןבָאה רעבמעווָאנ ןטס30 םעד .טיירג PT ןוא עטסקיטיונ

 טרָאד TIN ,טרָא-למַאז ןטמיטשַאב ַא ףיוא ןלעטשוצ טזומעג ,ןבירשרַאפ ןבָאה

 ייב רעגייז ַא יירד טשרע .ןכאז-טרעוו ןוא טלעג ןעמונעגוצ ןשטייד יד ןבָאה

 ןוא ןגעוו-טסַאל PN טקַאּפעגנײרַא ןרָאװעג ?Tr עטלמַאזרַאפ YON ןענעז טכַאנ

 ןעוועג ןענעז ןעמַאזוצ .ןָאגַאװ א PN ןַאמ 60--50 וצ ,ןַאב רעד וצ ןרָאװעג טריפעג

 ךיא .ןענָאגַאװ יד PNR ןייגניירַא םייב ןגָאלשעג ןעמוקַאב ןבָאה ליפ .ןָאזרעּפ 0

 .ןדיי עטלדיזעגסיוא עקיזָאד יד ןשיווצ ןעוועג PIN ןענעז עילימַאפ pom טימ

 ,ןינָאק PR טייצ עסיוועג NR ןעוועג ךָאנ ןענעז ןדיי ענעבילבעגרעביא יד

 רַאי PR ןוא .טנגעגמוא PR ץעיורג PP טקישעגסיורַא ייז ןעמ ONT ךָאנרעד

 רעטומ ןיימ MW ,ןילבול ןבענ יקסיײרָאגליב-װָאפעזוי ןייק טלדיזעגסיוא עלא 1

TNןברָאטשעג טרָאד ןענעז רעדורב . 

 ןענַאגַאװ יד ןיא תעל-תעמ ייווצ

 [DON רעטשרע רעד PX .זדנוא טריפ ןעמ ּוװ ,טסּוװעג טשינ ןבָאה רימ

 TIN ןוא ,רעדניק IX ,סנגרָאמ WS WAN ,ןעמוקעגכרודַא זיא סע יוז ךאנ WN ןענעז

 א ןקידיילרעד וצ ּוו טַאהעג טשינ PR ,טשרוד טליפעג ןבָאה ,ענעסקַאוורעד

 PR טּפַאלקעג PR ןעוועטנוב יצ ןביוהעגנָא ךיז רימ ןבָאה ,ךיורבעג ןכעלשטנעמ

 IND גָאט ןטייווצ ןפיוא טשרע .רעמע IX ןפרָאװעגנײרַא טָאה ןעמ זיב ,ריט רעד

 ןָאזרעּפ 1080 YON ןסייהעג PR ןריט יד טנפעעג טיילכַאוו עשטייד יד ןבָאה ,טכַאנ

 .טונימ ףניפ ןופ ךשמ PR ןקידיילרעד וצ pr לָאמַא טימ ידכ ,ןייגסיורַא

 קעלעפ ר"ד רעד ןוא ,טשלחעג ןשטנעמ לייט ַא ןיוש ןבָאה טכַאנ ערעדנַא יד

 TN ןרעדנַא OW ןָאגַאװ JOR ןופ ןַאמ-.ס .ס ןַא טימ ןפָאלעג עקַאט זיא עקלוב

 םעד .ןרעגנוה וצ ןביוהעגנָא PW טָאה ןעמ .טנעקעג טָאה רע יוו ,טעװעטַארעג

 ןוא ,עצינשטָאב ַא PIN ןבילבעג ןייטש םיצולפ רימ ןענעז ,1939 רעבמעצעד ןט3

 .ץעיװָארטסָא וצ טריפעגוצ ךעלדנע זדנוא טָאה ןעמ זיב טרעיודעג גנַאל טָאה סע

 1080, לעיציפָא ןבָאה טיילגַאב זדנוא ןבָאה עכלעוו ,טייל-.ס .ס יד יוו םעד ךָאנ

 עשידיי יד ONT -- ץעיווָארטסָא ןופ טייל-.ס .ס יד ןבעגעגרעביא *ןינָאק ןופ ןדיי

 ONT] TIN ייט ,למעז ,טיורב םייוו טגנערבעג ץצַיװָארטסָא ןופ גנורעקלעפַאב

 PIN טָאטש PR טריפעג זדנוא ןעמ ORT רעטעפש .טנָאקעג INI טָאה רענייא

owחבש  INDףרַאד ץעיװָארטסָא ןופ ןדיי יד  NTטנָאמרעד  PIVטשינ זַא  

 טַאהעג רָאנ טָאה רעכלעוו ,רעדעי רָאנ ,טגנערבעג ייז ןבָאה ייט ןוא טיורב רָאנ
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 ןינָאק ךרוד ןבירטעג ןרעוו ןילָאג ןופ ןדיי יד

 רעדָא עילימַאפ עצנַאג ַא PUN בוטש PR ךיז וצ ןעמונעג טָאה ,טייקכעלגעמ א

 .ןענַאזרעּפ ענלצנייא

 ץעיװַארטסָא ןיא רָאי בלַאה ַא ןוא ריפ

 "טנעמענרעוװג-לַארענעג, םעד וצ טרעהעג טָאה יקצעלעיק-ץעיווארטסַא

 עּפַאנק 1939 PA ןופרעד .תושפנ טנזיוט 10 רעביא ןופ גנורעקלעפַאב xX טימ

 יד ךיז ONT ,1942 זיב 1929 ןרָאי עקירעיורט יד PNR IVAN .ןדיי טנזיוט ןעצ

 יד ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,טנזיוט עכעלטע טימ טרעסערגרַאפ גנורעקלעפַאב עשידיי

 PNR טפוטשעגניירַא ,"ךייר ןטירד, Ds טעטש עטלייטעגוצ עשיליופ יד ןופ ןדיי

 .טנעמענרעוווג-לַארענעג PID רעטרע ענעדישרַאפ

 NVA זיא ,ץעיװָארטסָא ןייק TP עטקישעגסיורַא עקיזָאד עטשרע יד

 .ןינָאק ןופ טרָאּפסנַארט רעזדנוא

 טעטימַאק"םיטילפ רענינַאק רעד

 רערעסערג ַא ,רימ ןענעז ,ץעיװָארטסָא PP ןעמוקנָא ןכָאנ געט עכעלטע

 רַאפ טעטימָאק ַא ןבילקעגסיוא ןוא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ,ןדיי רענינָאק לייט
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 ,יקסווָאקשטנָאר ,שטיוועיקדוי .י ,עקלוב ר"ד ןופ דנַאטשַאב PR םיטילּפ רענינָאק

 (רעגָאװש סיקדָאלס) שטיװָאנַאװיא ,קישטווַארק בקעי ,ןעזייא קעטול ,סעדַאה דוד

 עסיורג טימ ןפָארטעגנָא טלָאמעד PT“ טָאה טעטימָאק רעד .טייקינייוו ןיימ ןוא

 םעד ןופ ןעמעלבָארּפ YOR יד ןופ עכעלטע ןענָאמרעד רָאנ ליוו ךיא .ןטייקירעווש

 .טייצ רעכעלרעדיוש רענעי ןיא טעטימָאק-םיטילּפ

PRןינָאק ןיא יוו .רעטכייל זייוולייט ןעוועג זיא טנעמענרעווּוג-לַארענעג . 

WANןעמוקנָא םייב ןיוש  PPעקיטרָאד יד ןענעז ץעיווָארטסָא  TP?ןרָאװעג ןעמונעג  

 רעד .*טַאר-ןדוי; רעד טריפעגנָא ONT טעברַא רעד טימ ."טעברַא,-סגנַאווצ וצ

 יד ןעיירפַאב וצ טייצ עסיוועג ַא טַאר-ןדוי םייב טרינעוורעטניא ONT טעטימָאק

 .טעברַא-סגנַאווצ YW ןייג PP רענינָאק

 ןוא WIR ,רעדנַאסקעלַא ןופ םיטילפ ןעמוקעג רעטעפש PIN ןענעז סע

 ,טעטש ערעדנַא

 PR .סעטַאל עלעג ןגָארטעג ןיוש רימ JANA ,ןינָאק TD קידנרָאפסױרַא

 .רעדנעב YOUN ןָאטעגנָא רעטעפש םישדח עכעלטע טימ טשרע ןעמ טָאה ץעיווַארטסַא

 ,טכַאמעג טנַאקַאב ןעמ ONT ץעיװָארטסָא PP WIP רעזדנוא ךָאנ דלַאב

“WIT IXןרָאפ ליוו סע  PPןעק דנַאלסור  PTןייז טעוו סע לייוו ,ןביירשרַאפ  IN 

 ןבָאה ,ןרָאפ םעד ןגעוו תוקיפס עסיורג טַאהעג ONT ןעמ שטָאכ .ןדיי PD שיוטסיוא

 .ןרָאװעג טשינרָאג ןופרעד רעבָא זיא'ס .ןבירשרַאפ ןדיי ךס א ךָאד רעבָא ךיז

TINןעמ  ONTטַאהעג ארומ גנַאל ,גנַאל ךַאנרעד , INסע  PORTטשינ  “INP PP PT 

 ,ןופרעד ןצנעווקעס

 -קעלפ א ןכָארבעגסױא זיא ,ץעיװָארטסָא PR םישדח עכעלטע קידנעייז

 .רענינָאק לָאצ עסיורג ַא ןרָאװעג קנַארק ךיוא ןענעז סע .עימעדיפע סופיט

 ,ןײרַא לָאטיּפש PNR ןעמענ ןדיי יד לָאז ןעמ זַא ,טזָאלעג טשינ ןבָאה ןשטייד יד

 טרפב ,ענערָאװעג קנַארק יד ןענעז ,ןדיי IND לָאטיּפש ַא ןענעדרַאנייא םוצ זיב ןוא

 טּפַאכעגמורַא רעייפ ַא יו ONT עימעדיפע יד ןוא םייה רעד ןיא ןגעלעג ,םיטילפ

 טכַאמעג וליפַא ןבָאה סעיסימָאק ערַאטינַאס יד .זיוה רעדנַא IX גָאט ןדעי טימ

 ןופ עקינייא ןבָאה ןעגנוגנידַאב יד MA .עקנַארק יד ןכוזַאב וצ ןטייקירעווש

 ןופ רעביירש רעד ןוא קישטווַארק ,יקסווָאקשטנַאר ,ןעזייא קעטול יוו ,טעטימָאק

 ןבוטש יד ןיא רענינָאק עקנַארק יד וצ טייקכעלגעמ טיול טגנערבעג ,תורוש יד

PONקידנבָאה טשינ .ףליה עשיניצידעמ ןוא עלעירעטַאמ  PPגעווסיוא ןרעדנַא  

INDןדיי עקנַארק-סופיט לָאצ רעסיורג רעד , ONTטביולרעד ןעמ  ISןופ ןכַאמ  

 יד ןשיווצ סרעדנוזַאב ,ןלַאפטיוט ןעוועג ןענעז גָאט ןדעי .לָאטיּפש ַא ליש רעד

 ,םיטילּפ רענינָאק

PRביג  NTהמישר א ,ןורכז ןטיול  PDןדיי רענינָאק ענעברָאטשעג יד  

 :ץציװָארטסָא PR עימעדיפע-סופיט רעד תעב
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 לאכימ ,בַאװדעי ,קעלַאװַאק המלש .יקסווָאקטיװ לדנעמ ,קישטרַאקעיּפ

 ,רעגנילברע ,יקסוָאקשטנָאר השמ ,יורפ PT PR YOR ,יורפ PT PR יקסנישזוב

 עטייווצ ONT ןעלדיזסיוא םייב .(רעקעב) טסָארּפ ,שטיוועיקדוי עשוהי ,ןעזייא קעטול

ONDןדיי יד  TIDץעיווַארטסָא  TINTטרידיווקיל ןשטייד יד  ONTלָאטיּפש  TINטרָאד  

 WPT אניגער -- ןינָאק ןופ ייווצ רעטנורעד ,רעטסעווש ןקנַארק יד ןסָאשרעד

 .ןײטשּפַאלק עקשזור ןוא (ןירעגעווש ןיימ)

+ 

PXןיימעגלַא  TANTרענינָאק יד  PT TPןבעל םוצ טניווועגוצ טַאהעג  

PNץעיװָארטסָא , PINךעלגעמ ןעוועג זיא סע לפיוו  PRלייט .טייצ רענעי  TINT 

 ןוא טסָארּפ) יירעקעב רענינָאק א ןעוועג ךיוא זיא'ס .יירעדיינש ייב טעברַאעג

 ןבעג ייב ייס ,רעצווָארטסָא יד ONT ,לרוג ןבלעז םעד טלייטעג ןבָאה ייז .(עקשטיר

 -ארעג ןענעז'ס .סעינעלדעשיוו יד ייב ייס ןוא סעימעדיפע-סופיט יד ןופ תונברק

 TID .רענינָאק רעקינייוו INI IVAN ,ןדיי רעצװָארטסָא ענלצנייא ןרָאװעג טעוועט

 סוקרַאמ : ןינָאק ןופ ןדיי ןבילבעג ןבעל ,טנַאקַאב זיא רימ יוו ,ןענעז ץעיװָארטסָא

 ןעבעל דניקסיז ןוא םייח ,קיציא ,(עדַאנַאק ןיא טנייה) שטיוועיקדוי קענעב ןוא

 בקעי ,(ןָאדנָאל (PR רעדניק סנַאה עשמיש JANA רעדירב 2 ,(לארשי PR טנייה)

 ,(דנַאלגנע (PR קישטווַארק

 יד טכַאמ דנַאלסור טימ המחלמ יד .רעגרע ליפ ךָאנ זיא 1941 רָאי סָאד

 ןעמוק ,סעימעדיּפע ,רעגנוה ,טיונ : תורצ YON וצ .רעקידהחיצר ךָאנ רעדרעמ-.ס .ס

INIרעד ןרעוו *עיצקַא; רעדעי ייב ."סעיצקַא, ענעפורעג ױזַא ענעדישרַאפ וצ - 

 רעטייוצ רעד ןוא ,קערש-טיוט טימ גָאט םעד רעביא טבעל ןעמ .ןדיי ןסָאש

 .רעגרע ךָאנ זיא

PRזיא ,1941 ,רָאי ןבלעז  PRגָאט ןסיוועג א  PNRאטעג רעצװָארטסָא  

 רענייא .ןטלַאהַאב וצ ךיז ּווו טרָא IN טכוזעג ןבָאה .ןדיי .ףיולעג ַא ןרָאוועג םיצולפ

 עדמערפ ןעמוקנָא ןעזעג טָאה ןעמ.-- !טפיול Tym ONT ןרעדנַא םייב טגערפ

 Ik ןענַאטשרַאפ ONT ןעמ .ןפָאלעג ןעמ זיא -- עיצידעּפסקע-ףָארטש ַא ,.ס .ס

 ,טָאטש PR ןעשעג ןיוש טעוו סעפע

 PN טעילהעגמורַא ןטידנַאב יד ןבָאה טכַאנ עצנַאג ַא TIN גָאט ןצנַאג ַא

 ךיז טָאה'ס ןעמעוו TIN ןבוטש עשידיי ןלַאפַאב ייז ןענעז טכַאנייב .טָאטש רעד

 ןסָאשרעד סַאג רעד ףיוא ןוא DOW TD טפעלשעגסיורַא ייז ןבָאה ,טסולגרַאפ ייז

 -פיורַא ןוא םיגורה 31 ןעמונעגנעמַאזוצ יײצילָאּפ עשידיי יד טָאה סנגרָאמוצ

 TIN ענעסָאשרעד יד PD ןענורעג JN ONT טולב .ןגָאװ ןסיורג ַא ףיוא טגיילעג

 .ןבָארגַאב וצ םלוע-תיב ןפיוא טריפעג ייז
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 ,רעדלָאהכַאװ ריד ןעמוקעגמוא PIN *עיצקַא; רעד ןיא זיא ערעדנַא ןשיווצ

 .ןיז 2 טימ (סרעזייל-ךורב עלעמיש) ןַאמשיפ ןועמש ,ןַאמרענייב עילע

 ןעגניווצ YT .טרעקרַאפ TIN ןטסירק ןגעק ןדיי ןצעה רעדרעמ-יצַאנ יד

 ייז .קרַאמ ןטימ PR ןקַאילָאּפ ןעגנעה וצ -- ?TP ןוא ,ןדיי ןסיש וצ ןטסירק

 .סעיצוקעזקע יד ןעניוווייב גנורעקלעפַאב יד ךיוא ןעגניווצ

 ןפיל יד ףיוא טַאהעג ארומ ,ןקָארשעג ןטסייממַא PT ONT ןעמ ןכלעוו רַאפ

 שטָאכ .("גנולדיזסיוא,) "עינעלדעשיוו; טרָאװ ONT זעוועג זיא ,ןעגנערבוצסיורַא

 DONT ,"סעינעלדעשיוו, IND ןעמוק טעטש ערעדנַא PR IX ,טרעהעג pw טָאה ןעמ

 .סעּפע רַאפ סע זיא םתסה ןמ זַא טשטייטעגסיוא ץלַא ןעמ

 PN גנולדיזסיוא עטשרע יד ..ןעשעג סע זיא 1942 רעבָאטקָא ןט10 םעד

PIU WONהטיחש-ןסַאמ עטשרע יד --  TIPןעיורפ .רענעמ :ןדיי טנזיוט עכעלטע  

 ,ןסַאג יד PR ןסיש רעדרעמ עשטייד יד .תוירזכא רעטריניפַאר ַא ייב רעדניק ןוא

 רעטנוא ןוא טרָא ןייא ףיוא ןשטנעמ יד ןעלמַאז OT ,ןקָאטש יד TID רעדניק ןפרַאוו

IXרעד וצ טריפעג ייז ןרעוו ,רעניַארקוא ןוא טייל-.ס .ס ןופ הרימש רענרעזייא  

 ןעמ ONT ױזַא .ןָאגַאװ א PR ןשטנעמ 100 IWIN 80 I קידנּפוטשנײרַא ,ןַאב

 .ןזאגראפ םוצ עקנילבערט PP עטסטנעָאנ PR עטסרעייט רעזדנוא טריפעגקעווא

PN)גנולדיזסיוא רעטשרע רעד טימ קעװַא זיא יורפ ןיימ ). 

 טרעוו ,ערקַאסַאמ רעקיזָאד רעד ךָאנ שילַארָאמ ןוא שיזיפ ,ענעכָארבעצ

ONTטרענעלקרַאפ ָאטעג  TINטקַאּפ ןעמ  YINענעבילבעגרעביא  PONעכעלטע ןיא  

 yD PR“ רדסכ טבעל ןעמ TR טעברַא רעד וצ רעטייוו טריפ ןעמ wm ,רעזייה

 יד טימ ןעלדיזסיוא ONT רעביא ךי טרזח םורַא םישדח עכעלטע ןיא .קערש

 ."עינעלדעשיוו, רעטשרע רעד ייצ יוו ןתוירזכַא ענעגייא

 TIN טּפַאכעג טרעוו ,ןטלאהַאבסיוא טַאהעג ךיז טָאה ONT ,לרעטכעט ןיימ

 ..ןעזעג טשינ PW יז PR ANT WD .טרָאּפסנַארט םעד טימ טקישעגקעווַא

 .ןדיי 1200 יוו ןבילבעג טשינ רעמ זיא 1940 ןיא ןדיי 15.000 יד ןופ

 NIND ONT .טימ .ָאטעג PN ךָאנרעד ןעמ טרַאּפשרַאפ ענעבילבעגרעביא יד

 ןטעברַא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז ןרילרַאפ ןכָאנ ,ענעבילבעגרעביא יד טימעג

 ףיוא טעברַאעג טלָאמעד בָאה ךיא .רָאלק זיא ,ָאטעג ןיא רעטייוו ןבעל ןוא

 -רטעיפ TID שטיווֶאנָאסמַאפ רבח םענעברָאטשרַאפ ןטימ ןעמַאזוצ *עקוווצַאלּפ, ַא

 רעד ןופ .רָאי DDN ןופ עלענוז ַא PR יורפ PT ןעוועג ךיוא זיא םיא טימ .ווָאק

 ךיוא ייז ןשיווצ ןוא .רעדניק טימ ןעיורפ INI ןעמונעגפיורַא ןעמ ONT עקוווצַאלפ

 רעד PR טייטש יורפ PT IN ,קידנעעזרעד .דניק ןטימ יורפ סשטיווָאנָאסמַאס 'ח

 -סנַארט ןטימ ןייגוצטימ םיא ןביולרעד וצ .ס .ס יד טימ ןסירעג ךיז רע טָאה ,ייר

 טשינ ON ייז ןבָאה ןייגטימ TX ,ןגָאלשעג קרַאטש ןגירקעג טָאה רע .טרָאּפ
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 -עג טרָאּפסנַארט רעד ךיוא זיא ,ןרַאוועג ריווועג רעטעפש זיא ןעמ יוו .טזָאלעג
 .עקנילבערט ןייק ןעגנַאג

 ןדיי לייט עסיוועג ַא ןטעברַא ענעדיישרַאפ IX טריפעג זדנוא ONT ןעמ

 עשידיי יד ONT ירפ רעד ןיא ."ןרעגעיא ייב עינלעגיצ ַא PN טעברַאעג ןבָאה
 ,טריפעגקירוצ טכַאנ רעד PIN TR טעברַא רעד וצ טריפעג זדנוא ײצילָאּפ
 ןריולרַאפ טַאהעג טלָאמעד ןיוש ONT רעדעי .ענעכַארבעצ ןוא עטכשוחרַאפ

 יצקוווצאלפ, יד טרעוו ןייגמייהַא ןרַאפ גָאט ןסיוועג ַא .החפשמ ןייז ןופ ןצעמע
 ףניפ וצ סיוא זדנוא טלעטש ןעמ ,ןרעיוט יד טכַאמרַאפ ןעמ ."ָאפוש, ןופ ןלַאפַאב

PTX PRרענייא ןוא  TDיד  “RW,עדער-סגנויצרעד, ַא טלַאה ". INןעמ  

 וצ PT טקיטעפשרַאפ ןעמ יוו MN TNX טעברַא רעד ייב ןרַאנּפָא טשינ ףרַאד

 ךרודַא ןפוז ייז .ןדיי 5 ANI ןסישרעד לָאמ ןטשרע םוצ ןעמ טעװ ,טעברַא רעד

 ןעמ יוו ןקוקוצ ךיז ןזומ עלַא .ןדיי 5 סױרַא ןעמענ ןוא ןעייר יד ןופ םענייא ןדעי

 ליוק יד ONT ,ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא ,ץַאק .רָאי 16 ןופ רוחב ןייא .ייז טסישרעד

 טסייוו ,קעװַא ןיוש ןענעז *ָאּפוש, יד ןעוו .ןבעל טביילב רע ןוא ןפָארטעג טשינ

 ןענָאק ייז זַא ,ארומ יז טָאה טייז POR זופ .ןָאט וצ ONT ייצילָאפ עשידיי יד טשינ

 רעד ןופ WAN ,לעפַאב םעד ןריפסיוא טשינ ?IND Jay רעייז טימ ןלָאצַאב

 זיולב ןבָארגַאב ייז PX -- ,ןקידעבעל ַא ןבָארגַאב ןעמ ןָאק יוו ,טייז רעטייווצ

 טלָאװעג ONT רוחב רעבלעז רעד זעוו ,רעטעּפש ןכָאװ 4 PR רעבָא .םיגורה 4 יד

 .ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד רע זיא ָאטעג יד ןײגרעבירַא

+ 

 DM טעוו סע זַא ,רעדיוו PT טרעה לָאמ ַא טימ .ןכָאװ TIN געט ןעייג ױזַא

 .יוזא יוו ןוא ONT טשינ VOM ןעמ INI ,ןעשעג סעפע זדנוא

 דלעפ ַא ףיוא סיוא ןעמ טלעטש ,1943 ץרעמ שדוח ןופ גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 ןקישקעװַא ןעמ טעוו טרעדנוה עכעלטע IN ,ןדלָאמעג טערוו'ס TN ןדיי 1200 יד

 עיצקעלעס רעד תעב .ןביילב ָאד ןלעוו עקירעביא יד ןוא ,רעגַאל רעדנַא ןַא ןיא

 רימ .רָאי 8 זיב 5 ןופ רעטלע ןיא רעדניק 7 ןריפ ןעמרַאדנַאשז יד יוו ןעמ טעז

PONןטלַאהַאב ןעוועג רעדניק עניילק יד ןענעז ּוװ .ןרָאװעג םמותשנ ןענעז , DN 

 -רעקרעווטנַאה רענינָאק םעד ןופ WP ַא ןעקרעד ךיא OT טימ ןייז טציא טעוו סָאוו

 ץרַאװש DIN ןעעז ךעלרעדניק יד .(דנַאלגנע (PR VPN ,קישטווארק בקעי רעוט

 ןעמרַאדנַאשז יד TN ןטלַאהַאבסיוא ץעגרע רשפא PT ןבָאה רעדניק יד .רעטצניפ ןוא
 רעדניק 7 יד טריפעגקעווַא ןבָאה ןעמרַאדנאשז עשטייד יד .ןענופעגסיוא ייז ןבָאה

PXלַאטש ַא  TNןסָאשרעד זייווקיצנייא טרָאד ייז . 

 רעד רעטנוא טרירַאשָאק ןרָאװעג ןענעז ענעבילבעגרעביא יד ןופ ןדיי 0

500 



 רעייז ײבַאד TIN טרעיודעג ONT ONT רָאי ץנַאג ַא .ס .ס ןוא רעניַארקוא ןופ הרימש

xץנַאג טָאה ןעמ .טבעלעגרעביא ךס  VENסעיזיווער טכַאמעג  PNןקַארַאב יד . 

 ייוצ ןסָאשרעד ייז ןבָאה ,ןענופעג סעפע ONT ןעמ ּווו ,עיזיווער NIN רענייא ייב

 .רָאי 20 זיב 18 ןופ רעטלע PN עכעלטנגוי רעצווַארטסַא

 -.ס .ס יד עכלעוו ,ץעיווָארטסָא PD ןייטש השמ ןוא לּפָאק -- רעדירב ייווצ

 .ןסָאשרעד TIN רעגַאל PNR טגנערבעג ייז ןבָאה ,ןגעוו יד ףיוא טּפַאכעג ןבָאה טייל

 ןעוועג רעגַאל PR טרָאד ךיוא זיא סע .ןייז טזומעג YON ןבָאה סענעצס YON יד ייב

 רַאטינַאס רעד ךיז ONT רעדירב ייווצ יד ןסישרעד םייב .טקנופ רערַאטינַאס ַא

 -ןסאמ ,WN :ןפורעגסיוא TIN רעריפ-קרעוו רעניארקוא IW ףיוא ןפרָאװעג

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רַאטינַאס רעד !*רעדרעמ

PNןעגנַאלק ענעדישרַאפ םורַא ןעייג 1944 טסוגיוא , NXזדנוא טעוו ןעמ  

 .טשינ ןעמ טסייוו PAIN רעבָא ,ןקישקעװַא

 רעד ןופ ןייג קירוצ זדנוא ןעמ טסייה שדוח ןבלעז םעד ןופ קיטנוז ַא ןיא

 TVD .ףוס רעד טמוק סע IX ןענַאטשרַאפ ןיוש ןעמ ONT NT .ןקַארַאב יד PN טעברַא

 ןענַאד TD קעװַא זדנוא טקיש ןעמ IN ,טלייצרעד ןוא זענָאגַאוו טלעטשעגוצ טָאה

PINT TIXטרעכיזרַאפ , IXסע  DYNטכעלש טשינ  PT 

 PUN“ זדנוא ןעמ ONT ,רעניארקוא ןוא טייל-.ס .ס ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא

 רימ ןענעז ןרָאפ טכענ ייווצ ךָאנ ןוא געט ייווצ ךָאנ .ןענָאגַאוו יד PNR טקַאּפעג

 ,סישטנעיוושֶא -- "עצינשטַָאב, רעד ףיוא Pow ןבילבעג

 TID רעירפ NT PW ןענעז עכלעוו ,יד ןלייצרעד סע סָאוו ,זיולב םעד ןופ

 ןעמ יו סנטייוורעד ןופ רימ ןעעז טָא ןוא .ןבעל רעמ טשינ ךיז טליוו ,זדנוא

 -כרודַא ONT PT טיצ גנַאל .ןעמוקעגנָא ןענעז סָאוו ,ןעיורפ טרָאּפסנַארט א טריפ

 טנזיוט עכעלטע יאדווא .ןעייטש רימ WwW VIN םעד ןופ טייוו טשינ ,ייז ןריפ

 ןענעז ייז זַא ,טנעקרעד ןעמ .טעדיילקעג ןייש ,ןעיורפ עגנוי רָאג ןוא ךעלדיימ

 .ןענָאגַאװ-רישזַאסַאּפ TID AND ,"ןענָאגַאװ, עטנַאקַאב PW יד PR ןעמוקעג טשינ

 ONT TN ,טסווועג PW רימ ןבָאה טריפעג ייז ONT ןעמ ּוװ .געוו םעד ךרוד

 טנָאקעג ןעמ ONT ONT .טסווועג טשינ םעד ןופ ןבָאה ןעיורפ יד .םוקמוא םוצ זיא

 .גנוטלַאה רעייז PR ןענעקרעד

 -עג טשינ ןעיורפ יד ןופ ענייא ןייק ןיוש טָאה ,םורַא העש עכעלטע ןיא

 ..! טנערברַאפ TIN טזַאגרַאפ -- .טבעל

 ענשזָאװַאי PP טקישעג זדנוא ןעמ טָאה ,ץיוושיוא ןיא ןכָאװ עכעלטע ךָאנ

pxןעמַאזוצ ןוא ןוז ןטסגנוי ןיימ טימ ןבילבעגרעביא ןיב ךיא .ןבורג-ןליוק  

 ךרוד ןעמ זיא ענשזָאװַאי PP ןקיש DRE .ץיוושיוא PP ןעמוקעג םיא טימ

xעיצקעלעס , owןעוועג ךָאנ זיא ןוז רעד .ןבורג-ןליוק א רַאפ *טוג, ךָאנ זיא ןעמ  

 זיא'ס רעבָא .קָאלב ןופ ץזָאלסױרַא טלָאװעג טשינ םיא DNA we ןוא ןיילק
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 ןעמַאוצ םיא ןעגנולעג ,דיי ןשירַאגנוא-שידיי א TD ףליה רעד טימ ,רימ

 .ענשזָאװַאי PP ןקיש וצ רימ טימ

 עשיצַאנ יד IN ,ךיז ןעמ טסיירט ,סיוא ןיוש ןעייג תוחוכ יד שטָאכ

 .ןעז וצ ןייז הכוז טעוו ONT רעוו ,טסייוו רעוו רָאנ ,ןעמוק טָא-טָא ףרַאד הלפמ

 ANID TID רָאי קיצנַאווצ PR עכעלטע ןופ דיי BWI א טימ oN PX דער

 PIV טייג TX זיוה-ןקנַארק ןופ סױרַא ONT רָאנ זיא רע .(עיקַאװָאלס-ָאכעשט)

 ,ריווועג רימ ןרעוו ,קידנדער PR .טעברַא רעד וצ ןבורג-ןליוק px קירוצ

 ןגעלפ ייז) ץיוושיוא TID .ס .ס טימ ָאטיוא רעצרַאווש ַא טייטש קָאלב ןרַאפ זַא

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,"רענעמלוזומ, יד ןעמענוצ ןוא ןעמוק ןכַאוו INP עדעי

PR Wo WINןזַאגרַאפ וצ ץיוושיוא ךָאנ זיוה-ןקנַארק ). TINסיוא טפור דלַאב  

 ךָאנ .די ןשיכעשט םעד PH רעמונ ןטריאוטָאט םעד *עוװָאקָאלב, רעזדנוא

 ךַאווש ױזַא ,ןאמלוזומ סלַא ןבירשרַאפ ןעוועג רע זיא זיוה-ןקנַארק PR קידנעייז

 טשינרָאג ONT ONT AVON .ןרָאװעג טנוזעג רע זיא לייוורעד .ןעוועג רע זיא

 .רעקנעה יד PD טנעה יד PR ןבעגעגרעביא ON ONT עװָאקָאלב רעד ,ןפלָאהעג

 ייב ONT רע ONT ,טיורב עיצרָאּפ יד ON ךָאנ ןנילבעג רָאנ זיא'ס...

 קידנעניימ ,קָאלב ןופ OWN זיא רע TN ,טזָאלעגרעביא עטנַאקַאב ענייז TID ןצעמע

 ..ןעמוקעג OW IW WAN זיא רע ,קירוצ דלַאב טמוק רע זַא

 עכעלטע טימ ןביוהעגנָא PT ONT עכלעוו JOP UN יד PD עוויסנעפָא יד

 ,םישטנעיוושֶא PR ענשזָאוואי ןרעגַאל יד וצ טרעטנענרעד PT ןוא רעירפ ןכָאװ

ONTזדנוא קידנריפ . טייל-.ס .ס יד -- סעיטסעב עדליוו יד טציירעצ רעמ ךָאנ  

 טקרַאטשרַאפ ייז ןבָאה ,ענשזָאװַאי OMX סנבורג-ןליוק יד PR טעברַא רעד וצ

 -- לרעסעמ ַא רעדָא לפעל pop וליִפַא ךיז ייב ןבָאה וצ טביולרעד טשינ ,הרימש יד

ONT ONTטביולרעד זעוועג אי רעירפ זיא . 

 INP ONT“ ןעגנילטפעה עשידיי יד ייב ןפורעגסיורַא .טָאה קערש סיורג

 ןקָאלב יד ןיא ןענעז טציא זיב לייוו .ןקָאלב ערעדנוזַאב ןיא ןדיי יד ןרירטנעצ

 -ַאנ ענעדיישרַאפ PD ןעגנילטפעה ןעמַאזוצ ןעוועג רעגַאל רענשזָאװַאי םענופ

 TN ,טסווועג PUY רימ TANT סָאטעג יד PNR גנורַאפרעד רעד TD .ןטעטילַאנָאיצ

 עכעלקערש N סעפע WW רעדיוו ןעמ טיירג -- Pr רעדנוזַאב ןלייטפֶא ןטימ

 .ןעגנילטפעה עשידיי יד IND ךַאז

 טנעָאנ ,ענשזָאװַאי TID טנגעג רעד PR עדַאנָאנַאק רעקראטש א ךָאנ

 PR ןלַאפעגניירַא לענפארש ַא PINK PN ,רַאונַאי ןט17 םעד זיא ,רעגַאל םענופ

 גנוטמינרַאפ יד ןעוועג םהוג טָאה סָאד .רעגַאל םענופ גנוטכירנייא-ךיק רעד

 ןעמ טָאה רעטעברַא עקיטרָאד ייווצ ךָאנ טימ רעכוק םעד .ןינב ןצנַאג םעד ןופ

 YX PT" בָאה PR ּוװ ,זיוה-ןקנַארק םענעפורעג ױזַא םעד PR טגנערבעגניירַא
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 ייב רעגניפ קיטש NR ןסירעגּפָא רימ ךיא ANT רעירפ ןכָאוו ייווצ טימ .ןענופ

 DONT זיוה-ןקנַארק PN .ןבורג-ןליוק יד PR טעברא רעד תעב ,סעקטענָאגַאוו יד

 ןקיטייוו יד ןרעטכיילרַאפ וצ לטימ םוש ןָא טרירעּפָא רעגניפ םעד רימ ןעמ

 .ןדיינש םייב

PRטָאה טנווא ןבלעז םעד  PTגנַאלק ַא טיירפשרַאפ . INןשטייד יד  

 הלהב יד .ןעגנילטפעה עטנוזעג עלַא רָאנ OM ןעמענ TN רעגַאל PP ןפיולטנַא

 PVN MT TN ,ןענַאטשרַאפ ONT ןעמ .רעשל PR ןעוועג זיא עקנַארק יד ןשיווצ

 .ןעגנערבמוא טרָא ןפיוא ָאד זדנוא

PRןעמוקעג ןענעז זיוה-ןקנַארק  PTַאב טימ עטנַאקַאב ןענעגעזעג - 

 .ןעעז VOOR ךָאנ ךיז ןלעוו ייז יצ ,קידנסיוו טשינ ,עטנעָאנ טימ עטנעָאנ ,עטנַאק

 .ןענעגעזעג PT“ רימ טימ ןעמוקעג זיא שוציא WP ךעלסעגרַאפמוא ןיימ ךיוא

 ןופ ףוס ןזיב ,ןסעגרַאפ טשינ PR לעװ ,גנוענעגעזעג עשיגַארט עקיזָאד יד

ponבָאה רעמ ...ןבעל  ON PRריווועג רעטעפש ןיב'כ יוו .ןעזעג טשינ ןיוש  

 ,המחלמ רעד INI געט ףניפ טַאטשנעיזערעט PN ןברָאטשעג רע זיא ןרָאװעג

 -- עקנַארק יד ןוא ךיז טימ ןעגנילטפעה עלַא ןעמונעגטימ ןבָאה ןשטייד יד

 ןענעז ,ענשזָאװַאי רעגַאל םענופ עקנַארק 270 יד ,רימ ןוא .טזָאלעגרעביא

 .ןבילבעג ןבעל

 .ןסור יד ךרוד ןרָאװעג טיירפַאב רימ ןענעז 1945 רַאונַאי ןטס26 םעד

 ןטימ ןרָאװעג טקידנערַאפ הטיחש-טלעוו יד זיא רעטעפש םישדח עכעלטע ןיא

 החפשמ עצנַאג PR WAN ןבעל ןבילבעג PA PNR .ןדיי ןָאילימ 6 PH םוקמוא

 טייצ עצנַאג יד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןוז רעטצלע ןיימ PIN .ןעמוקעגמוא זיא

 טזָאלעג עכעלטנגוי עקינייא INI טימ רעטעפש PT טָאה TN ,ןעמאזוצ רימ טימ

DPW AVN PXזיא  WAןעמוקעגקירוצ טשינ .. 
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 ל"ז (SIMS) גרעבנעוועל אנילעצ

 (םידתב)

 ץעיװַארטסָא JP AVN רעד

PRטימ לדליב א ןעגנָאהעג זיא רעגײז-טנַאװ ןרעטנוא ,רעמיצ ןיימ  

 טלעטשעגרַאפ טָאה לדליב ONT ."עיציזיוקניא עשינַאּפש, טפירשפיוא רעד

 ןכלעוו ןופ ,ּפָאק ןפיוא לכיט א טימ ,טנַאה רעד ףיוא דניק ןיילק ַא טימ יורפ א

 ,עסיורג טַאהעג ONT יורפ יד INT עטרעביושעצ טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה'ס

 הנחמ א -- דניק ןטימ יורפ רעד ךָאנ .קערש טימ לופ ,ןגיוא עצרַאווש

 ןיא טגָארט ןדיי יד ןופ רענייא .רעדיילק ענעסירעצ ןיא ןדיי עקידנעייטש

 ןיילק WR יורפ יד יו ױזַא ,ץרַאה םוצ וצ יז טקירד ןוא הרות-רפס א טנעה יד

 רעייז ,דנאל רעייז ןופ ענעבירטעגסיורַא ןעוועג ןענעז דליב ןפיוא ןדיי יד .דניק

 7272 ןיהּוװ, :עגַארפ PR טקירדעגסיוא ןבָאה רעמינפ סנעמעלַא

 טצירקעגנייא לדליב עקיזָאד ONT Pr טָאה ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא ךָאנ

 ןגעוו .טבעלעגרעביא ןיילא רעטעפש ןרָאי טימ סע בָאה ךיא .ןורכז ןיימ ןיא

 באה'כ ;עלוש רעד ןיא טנרעלעג ךָאנ ךיא בָאה עיציזיווקניא רעשינַאּפש רעד

 ,1938 רָאי PN ןוא ווָאנבוד ןועמש רָאסעּפָארּפ ןופ רעכיב יד ןיא טנרעלעג סע

 עניימ טימ סע ךיא INA ,ץענערג רעשיליופ-שטייד רעד ףיוא ,ןישנָאבז ןיא

 ןטירד PD ןדיי ענעבירטעגסיורא יד ןעזעג טלָאמעד בָאה'כ .ןעזעגוצ ןגיוא

 ןדיי ןומה א ןבירטעג טניה עדליוו טימ ןבָאה ןשטייד יוו ןעזעג בָאה'כ .ךייר

 עכלעוו ,תונברק יד PAN ןפרַאוועג PT ןבָאה טניה יד יוו ,ץענערג רעייז ןופ

 TROND יד יו ןעזעג PAN בָאה'כ .ץענערג יד רעבירַא ךיג OUR טשינ ןענעז

 טניה MT ףיוא טציײרעגנָא ןעמענוצ טלָאװעג טשינ ןדיי ענעבירטעג יד ןבָאה

 רעייז ,ןענייועג ערעייז טרעהעג בָאה'כ .דנַאלשטייד ןייק טגָאיעגקירוצ ןוא

 טקוקעג ןוא רעצרעה ערעייז וצ טעילוטעג ןעגנילגיוז יד ןבָאה ןעיורפ ,קינַאּפ

 .קערש רעקידארומ טימ טייקטייוו רעד ןיא

 ,םוטנדיי עשיליופ עצנַאג סָאד ךָאנרעד ןוא ,ןזיופ ןיא הליהק עשידיי יד

 ןוא םישובלמ ,זייפש ןישנָאבז TP WW טמוק סע .םיטילפ יד טימ ךיז ןעמענרַאפ

 זיא ,טכַאמ רעשיליופ רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא עגנַאל ךָאנ .ןטנעמַאקידעמ

 ןלָאז םיטילפ יד זַא ,ןכיירגרעד וצ ןעגנולעג הליהק רעשידיי רענזיופ רעד

 זיא סע IPI ןיא טניוועג טלָאמעד בָאה PR .טָאטש ןיא ןעניווו ןגעמ

 םעד וצ ייז טריפ WA ןוא ייר א PR ןעייטש םיטילפ יד ,גָאטימ ךָאנ קיטנוז

 רעטשרע רעד pr םיטילפ יד ןשיווצ טלעטשעגניירַא ךימ ANA ךיא .ןינב-הליהק

 יורפ עטרעקיוהעגנייא ,עטלַא IN טנַאה רעד רעטנוא ןריפ ןעמונעג ןוא ייר
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 ןוא םיטילפ ןומה ןצנַאג םעד ןיא טקוקעגנייא ךיז בָאה'כ .לקינייא px טימ

 ךיא INT ,ןגַארטעג טנעה ערעייז PR ןבָאה ייז סָאװ סעזילַאוו יד טָאטשנָא

 זיא סָאװ ,לדליב םעד ןיא יוו ,סָאד Tr טלָאװעג בָאה'כ .הרותירפס א טכוזעג

 .ןעגנָאהעג רעמיצ ןיימ ןיא

 ןענעז ךעלביטש PR שרדמה"תיב ot ,לוש יד .1929 ,הנשה-שאר זיא'ס

 ןיא טליהעגנייא ,םיללּפתמ יד .ןשטייד ןעמוק גנילצולּפ .םיללּפתמ טימ לופ

 ןייז PR רעדעי ,ךיז ןרעטייוורעד ןוא OTN ענעקָארשרעד ןפיול ,םיתילט

 טשינ WAX .יקסנישָאלַאישזד ךורב ןעזעג PX AXA עקידנפיול יד ןשיווצ -- םייה

 טשינ ןבָאה ןשטייד עטעשויעצ יד .ןפיולטנַא וצ ןזיוואב ןבָאה םיללפתמ עלַא

 ןשטייד יד ןבָאה רעטעפש ןכָאוו ייווצ PR ןוא פעלק ןייק טעװעלַאשזעג

 ףיוא ןענעז ONT ,םירפס ליפ יד ןוא תורות-רפס יד ןגָארטסױרַא ןעגנּוווצעג

 ןיוש ןענעז םירפס עקילייה יד ןעוו ןענאטשעג לוש רעד ןיא עצילַאּפ רעד

 רעזדנוא ןעגנוווצעג ןשטייד יד TART ,קרַאמ םעניא גיוטס ןכיוה א PR ןגעלעג

 טגָאזעגּפָא ךיילג טָאה בר רעד .ןדניצרעטנוא סע לָאז רע זַא ,ץישפיל ברה ,בר

 רעבָא רַאפרעד ,טקריוועג ןשטייד יד ףיוא טָאה גנוטלַאה ןייז .ןריפוצכרוד סע

 .עפיַאד-ָאטױא םעד וצ PT ןקוקוצ ןעגנוווצעג יורפ PT ןוא ON ייז ןבָאה

 ןוא ,טָאג ןשידיי םעד ןופ ןכַאלוצּפָא ידכב .טרעקַאלפעג ןבָאה םירפס יד

 ןטיבעג ןשטייד יד ןופ רענייא טָאה ,"לקַאטקעּפס , רעייז וצ רָאמוה ןבעגוצ ךָאנ

 יד ןופ רעייפ ONT .ןיציבר ןוא בר עטנייוורַאפ יד ןופ BYP יד ףיוא ןטוה יד

 עטמעלקרַאפ טימ ןענַאטשעג ןענעז רימ .העש עכעלטע טנערבעג טָאה םירפס

 NIN ןוא .קערש PR ןרערט ןעזעג ךיז טָאה ןגיוא סנעמעלַא pr ןוא ,רעצרעה

 70030 םעד ,גנולדיזסיא רעטשרע רעד וצ זיב טבעלעג PN בָאה קערש

 ,1929 ,רעבמעווָאנ

 רענעמ עשידיי ךס ַא .טנגוי רעשידיי ןָא ןבילבעג זיא ןינָאק טָאטש יד

 ןוא ןשטייד יד ןופ ןעמוקנײרַא ןרַאפ טָאטש יד טזָאלרַאפ טַאהעג ךָאנ ןבָאה

 JO ַא ןענעז ןבילבעג .ןיקלַאמיעשרַאװ עיניל רעד ףיוא ןפַאלעג ןענעז ייז

 רסיורא ןשטייד יד ןבָאה לָאמ ןייא .עקנַארק ןוא םינקז ,רעדניק ןוא ןעיורפ

 ןיוש ןעייטש סע .קרַאמ-רעּפעט ןפיוא TIX קרַאמ ןסיורג ןפיוא ןדיי יד ןבירטעג

 רָאנ ןעמענוצטימ זדנוא טביולרעד'מ .סָאטױא-טסַאל עסיורג טיירגעגוצ טרָאד

 .זייפש לסיב א ךיוא יוו ,שעוו יד ןטייב וצ לָאמ ןייא ףיוא

 DWN“ זדנוא ןעמ ONT ,טנווָא ןרעטצניפ PR ןיוש ,סָאטױא-טסַאל יד ןופ

 עסייה טלייטעג טָאה "ץיירק רעטיור, רעד .ןרַאשָאק עשירעטילימ ןיא טריפעג
 ןייז PR ONT סָאװ דיי רעדעי IN ,ןענָאפַאגעמ ךרוד ןדלעמ ןשטייד יד .ּפוז

 קידנגיל .ןסישרעד ןעמ טעוו שרעדנַא ,ןבעגּפָא סע לָאז ,דלָאג ןוא טלעג ץיזַאב
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 טלעג ןפרַאוו עכנַאמ .ןָאט וצ סָאװ טשינ ןדיי יד ןסייוו ,סעגָאלדָאּפ יד ףיוא

 TD טפאשנאמ רעד סע ןעקנעש ערעדנַא ,ןטעזָאלק יד PR עירעטושזיב ןוא

 ,ןטלַאהַאב טושפ סע ןבָאה לייט א ,"ץיירק ןטיור,

 ידכ ;ןרַאלומרָאפ טגיילעגקעווא ,ךעלשיט טלעטשעגקעווַא ןבָאה ןשטייד יד

 יוו רעגייטש א. ,םייה ןייז PR טזָאלעגרעביא טָאה דיי ךעדעי סָאװ ןליפוצסיוא

 OND“ ןדיי יד ןבָאה ןשטייד יד .וו .א .א בלעוועג ַא ,לבעמ ,הריד ַא ,זיוה א

 .קירוצ ןבעגּפָא סע ייז ןלעוו המחלמ רעד INI IN ,טרעכיז

 PORT ןדיי יד זַא ,טייל- ס .ס יד ןליופאב 1929 רעבמעווָאנ ןטס30 םעד

prריפ וצ ןלעטש  PRטכערב סע ,ייר ַא  OWעטקעוועגרעביא .קינַאּפ א  

 וצ סיורא ןדיי יד ןביירט ןשטייד יד ,ןענייוו ןוא ןעיירש ןָא ןבייה רעדניק

 ןייטש ןעזעג PT IND ןעמ טָאה ,עּפמַארדַאב רעד וצ קידנעמוקוצ .ןאב רעד

 רעדָא ,דרעפ ,DON ןבירשעגנָא ןעוועג pro עכלעוו ףיוא ןענָאגַאװ-טסַאל

 ,סעילימַאפ יד ןסייררעדנַאנופ טשינ לָאז'מ זַא ,קידנבָאה ארומ ."ןדיי קיצרעפ

 עטזָאלרָאװרַאפ ןוא עקידנעקיטש יד PN ןפוטש ןעמונעג Pr ןדיי יד ןבָאה

 טעז טציא טשרע .טלגיררַאפ ןרעוו ןענָאגַאװ יד ןופ ןריט יד .ןענָאגַאוו-המהב

 .ךעלרעטצנעפ עטעוועטַארקרַאפ עניילק ייווצ ןבָאה ןענָאגַאװ יד זַא רעדעי

Pwoןענעז רימ ,טכַאנ ערעטצניפ א  IXןעיירשעג .רעסַאוו  TNןענייוועג . 

 ןטסעב םוצ יוו ךיז טימַאב רעדעי עטנעָאנ ענייז ןבענ ץַאלּפ א טכוז רעדעי

 ONT .טֹרָא םענופ ןריר ןביוהעגנָא ONT IND יד .ןענעדרָאוצנייא ךיז טרָאד

 ראפ .טרעפעלשעגנייא םענייא טשינ ONT ןענָאגַאװ יד ןופ pr ןעלסיירט

 טשינ זיא ,טרעהעג INT TI בָאה ךיא רעכלעוו וצ ,ןשטנעמ עגנוי עפורג יד

 ןבָאה ,ןָאגַאװ PR ערעגניי יד ,רימ .ןפָאלשנייא ןענָאק ןופ דייר ןייק ןעוועג

 טימ ןעמונעגכרודא ןרעוו רימ .ןפלעה ,ןָאט סעפע ףרַאד ןעמ IX ,טכַארטעג

 רעד זיא רשפא .עכַאװש ןוא ערעטלע יד OND ןגרָאז ףרַאד ןעמ זַא ,ליפעג א

 ,ץלַא טימ ךיז ןלייט רימ .החפשמ ןייא ןרעוו רימ .רעטצעל רעד ןיוש געוו

 סָאװ ,טלעג םעד טימ IND וצ סָאװ ןטכארט רימ .ךיז ייב TANT רימ סָאװ

 ןעּפַארד זדנוא TD עקינייא .ןטלַאהַאבוצסױא ןעגנולעג זיא זדנוא ןופ עכנאמ

 ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז רימ .ךעלרעטצנעפ עטעוועטַארקרַאפ יד וצ PION ךיז

 ןעגנולעג זדנוא זיא ,טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,טשרּוװ TNS .ווָאכָאטסנעשט

 -ַאב רימ .ךעלטכיל ענבלח עכעלטע ןעמוקַאבוצסױרַא רעטעברַא-ןאב יד ייב

 עכעליירפ א זדנוא IND PT טפַאש טנעמַאמ ןטשרע PR TANT רעזדנוא ןטכייל

 ןלייצרעד וליֿפַא ןָא ןבייה עכנאמ .ףיוא ןבעל ןשטנעמ יוו טעז ןעמ .גנומיטש

 -רעד ןפרַאד ןשטנעמ .ךעלמייהמוא ןָאגַאװ םעניא טרעוו דלַאב רעבָא .ןציוו

 ןפיוא row רימ !ּוװ רעבָא .ןשינעפרעדאב עכעלריטַאנ ערעייז ןקידייל

 ,גנַאגרעטנוא ןופ דנַאר
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 ןענעק pr לָאז רעדעי ידכ ,ןָאגַאוו PR עלעקניוו x טלײטעגּפָא JANA רימ

 .זענ יד ייב ןסירעג ןעמעלַא טָאה טפול יד .שינעפרעדַאב ןייז ןקידיילרעד

 ןיוש טפיול גוצ רעד ןוא ,ןגָארטוצרעבירַא ןעוועג טשינ זיא קנַאטשעג רעד

 RINT :סעיצַאטס יד PAN טלעטשעג Pr טָאה ןוא .תעל-תעמ יירד זדנוא טימ

 סעיצַאטס יד PD רעדעי ףיוא זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבאה רימ .ןילבול ,םָאדַאר

 זדנוא לָאז'מ -זַא ,ייז ןופ ערעכעה יד ייב ןלעופ טלָאװעג טייל-.ס .ס יד ןבָאה

 טמענ לייוורעד ןוא .ןעמענ וצ טשינ זדנוא ליוו רענייק רעבָא ,ןזָאלּפָארַא ָאד

 יוו תעל-תעמ יירד ןיוש !ךיז ןפעלש ןופ ןַײּפ רעזדנוא וצ ףוס Wp טשינ

 זייפש PP טשינ זדנוא טיג'מ PR ןענָאגַאװ יד PD PPO יד טשינ טנפע'מ

 סרעמע עטלופרעביא יד ןסיגוצסיורא טשינ זדנוא טביולרעד'מ :רעסַאװ ןוא

 ןשטנעמ יד .סענעצס עכעלקערש OND ןעמוק ןענָאגַאװ יד PN .ץומש טימ

 ןייזטסּווואב ONT ןרילרַאפ ןוא ןרעביפ ייז .תוחוכ יד TID טפעשעגסיוא ןענעז

ppךיז טבייה'מ .השוב  WWסע סָאװ ,ץלַא ךיז טכאמ סע ןוא ןגירק  NP 

 .עגאל רעכעלגערטרעדמוא RIN PR ןײטשטנַא

 INT ,ןרָאידהמחלמ עקידרעטייוו יד PR ןענָאגַאװ עכלעזַא PN קידנרָאפ

pxרימ בָאה ךיא .עקיבלעז סָאד טליפעג  Panןשיגארט םעד טלעטשעגרַאפ  

 החפשמ ַא ןסעזעג זיא ןָאגַאװ א PNR ,לקניוו א PR יוו .ןינָאק TD רָאפסױרַא

 רעטכַאט ריא ,יקסװָאטָארק עינַאמ רעטכָאט ןייז ,לעדייז :תורוד ריפ ןופ

 ;רעטומ PT טימ רענָאק ןושרג ;ךעלגניי ייווצ עריא טימ קינלָאס אשוטסע

 עקשטיר ;רעטכעט יירד ןוא יורפ PT טימ ןעבעל pry ;יורפ ןייז טימ סעדַאה

 DIS .ןסעזעג רימ ןבענ ןָאגַאװ PN ןענעז עלַא יד -- יורפ ןייז טימ ןועמש

 .ןעבעל קחצי -- ייז ןופ רענייא ןבילבעג רָאנ זיא ןרעיודאב

 רעטירד רעד זיא'ס .עפמַאר א ףיוא ץעגרע Pow ןבילבעג זיא ןַאב יד

 ךיז ןבָאה ןענָאגַאװ יד TD ןריט יד -- סנ א ןעשעג זיא'ס .1939 רעבמעצעד

 ,םירמוש עשטייד יד טימ רעטנוא ןעלדנאה זדנוא ןופ עקינייא -- טנפעעג

 ,ןענָאגאוו יד ןופ ןײגוצסױרַא ןביולרעד זדנוא לָאז'מ זַא ,זדנוא ןטיה עכלעוו

 .טביולרעד זדנוא סע טָאה'מ .ןטעזָאלקדזַאב יד ןיא ןייגוצניירַא זדנוא ןביולרעד

 ON PW“ זדנוא ןעמ ONT ,ןקידיילרעד וצ ךיז ןזיוואב טָאה'מ רעדייא ןוא

 .ןטענגַאב טימ טּפוטשעג

 ,טסווורעד PT WO טָאה ,ןענָאגַאװ יד PNR PON קירוצ זיא ןעמ ןעוו

INןוא -- יקצעלעיקיץעיװָארטסָא טָאטש רעד ןיא ךיז ןעניפעג רימ  NTעקַאט  

 .ןביילבראפ רימ ןלעוו

 ,עפמַארדןאב רעד ףיוא ןעמוקעג זדנוא IS ןענעז ?TP רעצווַארטסַא יד

 טריפעגּפָא ןוא ייט עסייה ןעמעלַא ןבעגעג ,ןעמונעגפיוא קיצרַאה זדנוא ןבָאה

 .רעזייה עשידיי ןיא טנדרָאעגנייא זדנוא טָאה'מ ּווו ,הליהק רעשידיי רעד ןיא
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 זדנוא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טלדיזעגסיוא ךיוא ןענעז עכלעוו ,ןקַאלָאּפ יד טימ

PXןענָאגַאוו ערעדנוזאב , Pr ONTןכָאנ ."ץיירק רעטיור, רעד ןעמונראפ  

 .ןרעטלע עניימ טכוזעגפיוא למוט ןסיורג PR PR בָאה ,ןענָאגַאװ יד ןזָאלרַאפ

 יוזא ,טנעקרעד םיוק ןרעטלע עניימ ךיא בָאה ,גָאט ייב ןעוועג זיא'ס שטָאכ

 .ןרָאוועג געוו ןכרוד ייז ןענעז טרעדנעעג

PXץעיווַארטסָא  WOW PR ANTיורפ :ןפָארטעג עטנָאמרעדנביוא יד  

 yy :עלעינַאמ דניק PN טימ רעפמולש אניגער ;אניגער טימ ַאקשטנָאמ

 ןייז טימ יקסווַאקשטנָאר AWA ;:רעדניק MNS ןוא יורפ ןייז טימ שטיוועיקדוי

 אקלוב ַאשזדע ;יורפ ןייז טימ ץילדייז לואש ;אקנַארפ ןוא םארב אטוג ;יורפ

 ;אקלוב ַאלָאל ;ךעלגניי ייווצ עריא טימ UPR עינערעט ,רעטכָאט ריא טימ

 .רעדניק ייווצ ןוא יורפ TT טימ קישטרַאקעיּפ לואש ;יורפ PT טימ יקסוועיִאר

 טימ ןזייא שַאיבָאט ,ןזייא עשטלַאק ;לגניי ַא ןוא יורפ ToT טימ ןזייא קעטול

 .ץישּפיל ַאינַאמ ןוא יורפ ןייז
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 ל"ז רעגנַאל ךונח ןב רזעילא

 םיטילפ רענינָאק IND טעטימָאקספליה רעצווָארטסָא

PRטעטימָאק רעשידיי רעצווָארטסָא רעד זיא ,1929 ןופ רעבמעצעד בײהנָא  

 טימ טרָאּפסנַארט ַא IN ,יַאּפַאטסעג, רעד ןופ ףעש םוצ ןרָאװעג ןפורעגסיורא

 ןוא ןסעגעג טשינ געט עכעלטע ןיוש ןבָאה ייז ,עצווַארטסָא ךרודַא ןרָאפ ןדיי

 טימ ןפרָאװעגנײרַא Pr ןבָאה רימ .ןסע ןלייטרעד וצ ייז ךייא ןכעלגעמרעד רימ

 PR ךעלגעמ ןעוועג זיא סָאװ POR ןדיי יד ראפ ןטיירגוצוצ תובהלתה רעשידיי

yay?לַאזקָאװ םייב ןסע טימ ןשיט טלעטשעגוצ ןבָאה רימ .געט , STDIN 

 קידנעעז ,ןרָאװעג טשַאררעביא ןענעז רימ .ןדיי טימ גוצ ןקידנעמוקנָא םעד ףיוא

 "ןענייש  טימ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןטסירק ןעגנַאגעגסױרַא WA ןענעז'ס יוו

 .עצװָארטסָא ןייק טקעריד

 רעייטשרָאפ יד ייב ןטעבעג OP יד PT ןבָאה טרעגנוהעגסיוא קידנעייז

 ןקיטעז וצ טכעלגעמרעד ייז ןבָאה רימ .ןסע ןפיוקראפ ייז לָאז'מ זַא ,ןדיי ןופ

 ,ָאפאטסעג PP ףעש OW טעדנעוועג PT ןבָאה רעייטשרָאפ ערעזדנוא .רעגנוה םעד

 טיירג ןענעז רימ וצ ,טגערפעג זדנוא טָאה רע -- טריסַאּפ ONT סָאוו ON ןגערפ

 גַאטימ ךָאנ ריפ WI טונימ עכעלטע TWA .עצווַארטסָא ןיא ןדיי יד ןעמענוצפיוא

 -- ליז PR YT קידנעעזרעד .תונברק עשידיי יד טימ גוצ רעד ןזיוואב ךיז טָאה

 עסַאלב ,רעמינפ יד .ןביירשאב וצ טשינ טנעמָאמ םעד TD דליב ONT זיא זדנוא

TINיד  WNטימ .ענעקָארשעצ --  OMןביוהעגנָא זדנוא וצ ייז ןבָאה שינרעטיצ  

 ןעמ טריפ PMN PR PI ןעניפעג רימ wm :רעטרעוו עכעלטע יד ןעלמַאטש וצ

 .ןעקנירט PR JOY טכַארבעג PT ןענופעג ייז ּווו ,טרעפטנעעג ייז TINT רימ .זדנוא

 .ןעקנירט PX JOR סענָאגַאװ יד ןיא ןלייטראפ ןביוהעגנָא ךיילג ןבָאה רימ

 טימ קידנסעומש .ןינָאק TD ןדיי ןענעז ONT IN ,טסווורעד ךיז רימ ןבָאה דלַאב

 טימ ןַאמנעזָאר עקסָאי ןוא לעסייז ר"ד סעזערּפ רעד ןעמוקעגנָא זיא ןדיי יד

 ןדיי טימ טרָאּפסנַארט םעד זַא ,יָאּפַאטסעג , רעד ןופ Ww םענופ גנוקיטעטשַאב א

 .עצוװָארטסָא ןיא ןביילב וצ טביולרעד זיא

 -סקלָאפ א ,רעריפ"טרַאּפסנַארט םוצ טעדנעוועג ךיז טָאה לעסייז ר"ד ןעוו

 קידארומ רע טָאה ,ןדיי יד ןזָאלוצּפָארַא גנוקיטעטשאב רעד טימ ,שטייד

 טימ טזומעג OX TAN Do PR ,לעסייז רָאטקָאד םעד  ןגָאלשעצ

 -סנַארט רעד ONT ,ןזיוועגסיורַא PT טָאה'ס יוו ,םייהַא ON וצ ןריפּפָא עקשזָארד א

 טעוו רע IN TN ןבעגעגנייא טשינ Pr טָאה ןַאלּפ ןייז זַא ,ןעזעג רעריפ-טרָאּפ

 ןצנַאג םעד ןבָאה רימ .ןדיי עטקישעגסיורַא יד ןענעגרה ןוא ןביורוצ ןענָאק טשינ

 רעד ןיא טריפעגניירַא ןדיי טרעדנוה ףלעווצ ןופ לָאצ רעד ןיא ,טרָאּפסנַארט
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 הנושארה הרושה עצמאב .ידוהי רטוש י"ע הדובעל םילבומ ,ץיבורטסואב םיטילפ

 ןינוקמ םארב הקנרפ

 ןשידיי א PO גנוטיילגאב PR OyIW רעד וצ טריפעג -- ץעיווַארטסַא PR םיטילפ
 ןינָאק PD OID ַאקנַארפ JOO PR ייר רעטשרע רעד PR ,ןַאמטסנידיסגנוגדרָא
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 טימ טעדנעוועג Pr קיטייצכיילג ,"יחרזמ, רעצוװָארטסָא םעד ןופ "הנביא לוש

 רָאנ זיא סָאװ רעד IN ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצווַארטסַא רעד וצ לעּפַא ןַא

 ןפָאלש PR JOY טימ ןדיי קיליוויירפ ןעמענוצמייהַא בייוחמ זיא ,דנַאטשמיא

 DN“ ךיז ONT סָאװ רעטשרע רעד .ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ארוק-לוק רעזדנוא

 ןַא ןעמונעגוצ ךיז וצ דלַאב טָאה רע .רעדלָאהכַאװ ר"ד ןעוועג זיא ןפורעג

voxקלָאפ-רָאּפ . TIןדיי רענינָאק ןעמונעגמייהַא ךיז וצ רעדעי טָאה םיא , IN 

 .טלייטעצ ןרָאװעג YON ןענעז טכַאנ ייב סנייא זיב זַא

 PRT ייז זַא ןדיי רענינָאק יד ןכעלגעמרעד וצ טימַאב ךיז ןבָאה רימ

 ,רעצווַארטסָא .ענעסעזעגנייא יד יוו יוזא ,ןעגנוגנידַאב יד ןיא ןבעלסיוא ןענָאק ךיז

 DR ,טמַא-סטעברַא ןשטייד ןופ ,טעטימָאק TD ןטמַא יד PR ןעמונעגניירַא ייז

 PRT ייז ידכב ,ןטעברַא יילרעלַא ייז ןבעגעג TIN ,סרעקעב PD וויטַארעּפָאָאק

 טעדנירגעג רימ TANT קיטייצכיילג .רעטרע ערעדנַא PN טקישעגסיורַא DYN טשינ

xךיק-סקלָאפ  INDןרָאװעג ןבעגעגסינרַא זיא סע .עקיטפרעדַאבטיונ יד  PQ 

 זַא ,ןכעלגעמרעד וצ טימַאב ךיוא ךיז ןבָאה רימ .ךעלגעט ןגָאטימ טנזיוט ייווצ

onןרעוו טקיטפעשַאב ןלָאז ןדיי לָאצ ערעסערג ַא  PRעטסטנַאקַאב יד ןופ ענייא  

 ןַאמרעה, ןשטייד םייב ןוא ?עיקצעיװָארטסָא ידַאלקַאז , קירבַאפ רעצעיװָארטסָא

 ,ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ךָאנ 1942 רָאי ןטימ PR זדנוא זיא ,"עקרעוו סגנירעג

 .ןדיי רענינָאק PIN YT ןשיווצ ןוא ,ןדיי 2000 זיב ןריפוצניירַא ןעגנולעג

 ON“ ןבענ ווָאכוזַאב ףרָאד ןופ יורפ רעשטייד ַא ןופ גנודנעוו רעד ףיוא

 DTN“ רימ ןבָאה ,בורג ַא ןבורג וצ רעטעברַא עשידיי סקעז ןקיש וצ ץעיװָארט

 טרָאד TD טכַארבעג טָאה סָאוו ,טעטימָאק רעזדנוא TD רעייטשרָאפ א טקישעג

xזיא'ס זַא ,הרושב עכעליירפ  INDערעסערג ַא ןקיטפעשַאב וצ טייקכעלגעמ א  

Oxyךרעב ןקיטפעשאב וצ טרָאד ןעגנולעג זדנוא זיא סע .רעטעברַא עשידיי  
 יב עינלעיגעצ רעד PR טעברַא ןעמוקַאב ךיוא TORT ןדיי .ןדיי טרעדנוה ןביז

 ."ץשעל PR רעמיזב, ןופ עמריפ רעד ןופ ןעייסָאש יד ייב ןדיי 200 ךיוא יוו ,ןרעגעי

 ךרעב טעברַאעג ןבָאה ןטקודַארפדזייפש עשטייד יד ןופ ןעניזַאגַאמ יד ןיא

 רימ JANA רעצעלפ-סטעברַא ערענעלק ערעדנַא ןיא PW .ןדיי טרעדנוה יירד
 ,טקיטפעשַאב PT ןטרָאד ןלָאז ןדיי זַא ,טגרָאזעג
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 (שטיוואקשַאמ) רערעש האל

 (הפיח)

 ןשטייד יד ייב םונהיג ןיא

 ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,סָאטױא-טסַאל יד וצ טריפעגוצ זדנוא טָאה ןעמ

 .ןעוועג טשינ ןינָאק PR טלָאמעד Pw זיא ַאקשטנָאמ 'ה .ךריק רעד ייב

 ןרַאשֶאק יד PN טריפעגּפָא ןוא סָאטױא יד ףיוא ןדָאלעגפיוא זדנוא ONT ןעמ

 ןעמ ONT עפורג עטייווצ א .ןָאזרעּפ 700 ךרעב :טָאטשרָאפ רעשילאק רעד ףיוא

 ןסעזעג רימ ןענעז טרָאד .(סַאגילוש רעד ייב) לושסקלָאפ רעד ww טריפעג

 .טכַאנ רעבלַאה זיב

 יוו ,ןכַאזטרעװ עלא טגנַאלרַאפ זדנוא ןופ ןבָאה ןריציפָא עשטייד יד

 .שיט ןפיוא רעטלעג ערעייז טגיילעגקעווַא JANA עקידנזעוונָא יד --טלעג ךיוא

 .סעטָאלז 5 זיב רָאנ ןעמענוצטימ טביולרעד ייז טָאה ןעמ

 DONS PR“ טריפעגרעביא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ זדנוא ןעמ טָאה WANT ןופ

 .וווקראשט PR עיצַאטסדןַאב רעד וצ סָאטיוא

 ןטסגרעמַא .טלדיזעג TN ןסיוטשעג זדנוא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עשטייד יד

 טנַאיצילָאּפ רעשטייד-סקלָאפ רעד טנכייצעגסיוא טעטילַאטורב WT טימ PT טָאה

 .קַאשטביד

 ps .לוש-סקלָאפ רעד ןופ ןדיי יד טכַארבעג DIN ןעמ טָאה רעהַא אד

 -ַאװ עטּפָארּפעגנָא יד PR .ןָאזרעּפ 50 זיב 40 ןעוועג רימ ןענעז ןענָאגַאװ יד

 רעטנַאקַאבמוא IN PN טקישעגּפָא טכַאנ רעבלעז רעד PN זדנוא ןעמ טָאה ןענָאג

 ,גנוטכיר

 ,ןײטשצלָאה אניגער ,יקשטנָאמ יורפ :ןָאגַאװ PNR ןעוועג ןענעז רימ טימ

 ןעמוקַאב PR תעל-תעמ 3 ןרָאפעג ךרעב ןענעז רימ .יקסוועשטעלק עילימַאפ

Pa 1ןענאטשעג זיא סע .טיורב ןקורט ךעלגעט לָאמ 2  IXוצ ידכ ,רעמע  

 ןעמ ONT עיצאטס רעדעי ףיוא .ןשינעפרעדַאב עשיגָאלָאיזיפ יד ןקידיילרעד

 .טקידיילעגסיוא רעמע םעד

 -עג PO ןענעז .ןעמענפיוא טלָאװעג טשינ TIN טָאה ווָאכָאטסנעשט

TINרעטייוו  -- PPןט3 םעד ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טרָאד .ץעיװָארטסָא  

 ,ןקַאלָאּפ טקישעגסױרַא PIN ןעמ ONT זדנוא טימ ןעמַאזוצ .1939 רעבמעצעד

 PIN MT ONT ןעמ .ןרַאשָאק יד PR טרירטנעצנָאק PIN ןעוועג ןענעז עכלעוו

 ,ץעיװָארטסָא TP ןעמוקעגנָא זדנוא טימ ןענעז ייז ןוא ןענָאגַאװ יד PN טקַאּפעג

 ,יקצערַאי ,ַאטַאבַאק ךעלַאג רעד ,ַאטַאבַאק ר"ד ןעוועג ךיוא זיא רימ טימ

 שטיווָאטַאיווש ןייליירפ יד זַא ,ײצילָאּפ יד טרסמעג טָאה רע) יקסניפַארַאש
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 YR טימ ןעמַאזוצ ןסָאשעג יז טָאה ןעמ .ןריפַאּפ עשירַא ףיוא עקשידיי א זיא

 SONY“ ןטנַאמרעדנבױא םעד טריטסערַא ןינָאק ןיא ןעמ טָאה רעטעפש .רעדורב

 .(טקעדטנַא הריסמ ןייז בָאה ךיא לייוו ,ןיקסניפ

PRץעיווָארטסָא  ONTקיצראה זדנוא טעטימָאק רעשידיי רעקיטרָא רעד  

 עשידיי PR טריטרַאווקנייא PN JOR ןבעגעג זדנוא טָאה ןעמ .ןעמונעגפיוא

 ,וווטאפָא ,ץעיװָארטסָא ןופ טעטש יד PR טלייטעגנייא זדנוא ONT ןעמ .רעזייה

 טרידנָאפסערַאק INT PX .ןיטריוודזיוה סלַא טעברַאעג בָאה ךיא .ווּולעימשט

 .ןינָאק PR ןבילברַאפ INT ךָאנ ןענעז עכלעוו ,החפשמ ןוא רעטומ ןיימ טימ

 -סערָאק ךָאנ ךיא INT ,ןינָאק ןופ גנולדיזסיוא רעטייווצ רעד ךָאנ רעטעפש

 .ווּוקילּורק PR רעטומ ןיימ טימ טרידנָאּפ

 ONT טרָאד ןופ .ווּורּוגַאז ןייק טקישעגרעביא ייז ןעמ טָאה ווּוקיִלּורק ןופ

PRטאהעג  YT TDווירב . 

 ןיא וירב ןטצעל םעד טקישעג רימ ייז ןבָאה 1941 רופיכ"םוי ברע

 POW ןסייוו ןוא רימ טימ PP ןענעגעזעג ייז זַא ,ןבירשעג ןעוועג זיא'ס ןכלעוו

 .ןקישקעווַא MT טעוו ןעמ PAM טשינ

 טרָאד PR רעדלעוו רעשזעימישזאק יד PN טקישעגפַא ייז טָאה ןעמ

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד טימ ןעמַאזוצ טכַארבעגמוא

 TD טעטימָאק רעשידיי ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ץעיווָארטסַא ןיא

 .ערעדנַא PR שטיוועיקדוי ,ןזייא קעטול ,לעפמַאה :רענינָאק יד

PNןרַאפוצ קירוצ ןסָאלשַאב ןבָאה ,ךעלדיימ ערעדנַא ךָאנ טימ  

 לייט ןטסערג םעד .עשרַאוו ןוא םָאדַאר ,ָאקסישזרַאקס ,ץלעק ךרוד ןינָאק ןייק

 השמ ןפָארטעג רימ ןבָאה עשרַאוו PN .סופוצ טכַאמעגכרוד רימ ןבָאה געוו

 רעד וצ ןדיי טּפַאכעג ןעמ ONT לַאזקָאװיטּפױה ןפיוא .בַאָאי ןימינב ,טָאק

 ריא ףיוא עטנעל עלעג ןייק ןגָארטעג טשינ טָאה סָאװ ,לדיימ ַא) ,טעברַא

 זיא אנטוק PR .(ףָארטש סעטָאלז 5 ןלָאצַאב טזומעג רַאפרעד יז טָאה ,לברַא

 ןעמוקרעבירַא טנַאקעג טשינ ןפוא םושב ךיז ןבָאה רימ ןוא ,ץענערג יד ןעוועג

 -עגנוה ץעיװָארטסָא PP Pr טרעקעגקירוצ הרירב-תילב רימ ןבָאה .ןינָאק ןייק

 .ךָאװ עצנַאג א Pr קידנפעלש ,טלעג ןָא ,עקיר

PN IANA PXסעזערפ םייב טעברַאעג ץעיװָארטסָא  PDרעשידיי רעד  

 ןייז טימ ַאקלוב קעלעפ ר"ד ןעוועג ךיוא זיא םיא ייב ,ןַאמנעזָאר 'ה ,הליהק

 .עילימאפ ןייז טימ חספ רעדורב ןייז ךיוא יוו ,יורפ

 יד ןענעדרַאוצנייא ןפלָאהעגטימ JO %א טָאה ןאמנעזַאר סעזערפ רעד

 .(סופיט ףיוא ןברָאטשעג ןַאמנעזָאר סעזערפ רעד זיא רעטעפש) .םיטילפ רענינָאק

PXןענעז סע .ןינָאק ןופ ןדיי 1000 רעביא ןעוועג ןענעז ץעיוװָארטסָא  
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 ךיוא טָאה ןעמ .שילאק ןופ ןוא שזדָאל ןופ םיטילפ עשידיי ןעוועג ךיוא טרָאד

 .ןינָאק ןופ עכעלטע ייז ןשיווצ ,ייצילָאּפ עשידיי ןפאשעג

 ןבָאה רימ .סעוואטס יד ייב טעברַא ןגָארקעג ןבָאה םיטילפ רענינָאק יד

 TN ןעמַאזוצ ןדָאב ןטימ IN רעקיטש טסייה ONT ,"ןענינראד, ןטינשעג

 םייב ןעוועג זיא ONT ,סעוואטס יד םורַא ןגעוו יד טרעטסַאלפעגסיוא טימרעד

 רעד ןופ רעטעמַאליק ףלעווצ ךרעב ,"ַאקשטעשזַאנ, ץעיווַארטסָא רעטניה ךייט

 .סופוצ קירוצ TN PAX Wyo ןעגנַאגעג רימ ןענעז ױזַא ןוא .טָאטש

 .טלעג ןשָארג עכעלטע ןוא ןסע IS ןבעגעג זדנוא ןעמ טָאה ראפרעד

 ONT ןעמ ,ןָאזרעּפ 200 טקיטפעשַאב ןעוועג רימ ןענעז טעברַא רעד ייב

 ,טלדיזעגסיוא ןרעוו טשינ ןלעוו ,ןטעברא ןלעוו ON יד IN ,טגָאזעגוצ זדנוא

 .טרָא ןפיוא ןביילב רָאנ

 יד ןבָאה וצ טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןענעז ןדיי רעצווַארטסָא יד

 ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז ןטרַאק יד ןוא טעברַאעג TANT רימ ,ןטרַאק-סטעברַא

 טַאהעג טָאה עטרַאק NIN ,טלָאצַאב זדנוא ייז ןבָאה רַאפרעד ,ןעמָאנ רעייז

 Ok IN ,סנאש א ןבעגעג טָאה ONT .סעטָאלז טנזיוט ,ךרעב טרעוו םעד

 DIN ןפיוא טפנוקוצ רעד ןיא ןכיילב ןענָאק

ONTןעוועג זיא  INךיא .טעברַא עקידנרעטאמסיוא  PIיד ןופ ןלַאפעג  

 INT DPS רעד ןיא .ןצעזרַאפ טעברַא יד רעטייוו טנעקעג טשינ TN תוחוכ

PXףיוא ןברָאטשעג זיא לדנעמ) יקסװָאקטיװ עילימאפ רעד ייב טניווועג  

 ,ןייטשניבור סעזערפ םייב טעברַא ייב טנדרָאעגנייא ךיז באה PR .(סופיט

 .ןַאמנעזָאר סעזערפ TID טיוט JONI טרָא ONT ןעמונראפ טָאה רעכלעוו

XIזיב טעברַאעג ךיא בָאה  ISגנולדיזסיוא רעד  PRרעבמעווָאנ שדוח  

 רַאפרעד ןוא ןענייטשניבור ייב רעקנוב PR ןעוועג טלָאמעד pa ךיא) .1942

 .(גנולדיזסיוא יד ןטימעגסיוא ךיא בָאה

 טָאטש רעד ןופ ןסַאג עלַא ןענעז גנולדיזסיוא רעד ךָאנ סנגרָאמ וצ

 עשטלַאק יורפ יד זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .עטעגרהעג ןופ ןעוועג טגיילַאב

 טשינ TIN ןטסיופ יד טימ סעצווֶאפאטסעג יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה ןזייא

 טרעדיילשעגניירַא יז TIN ןעגנּוווצאב יז ןבָאה ייז רעבָא .ןעלדיזסיוא pr טזָאלעג

 | .ָאטױא םעניא

 ןעיורפ עשידיי טנזיוט ןופ ןעמ טָאה ,עיצקעלעס רעקיטכַאנייב א ךָאנ

 .32 טזָאלעגרעביא

 .זָאלסגנונפָאה ןצנַאג PR ןבילבעג PR ןיב ,רעקנוב ןופ ןייגסיורָא ןכָאנ

 -רעביא יד ןעמ טָאה טרָאד .טעטימָאק ןשידיי םוצ ןדנָאװעג ךימ בָאה ךיא

 רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז בָאה ךיא .טמַא-סטעברַא PR טקישעג ןדיי ענעבילבעג

 רעריפ רעד ןוא םעדייא סנייטשניבור ,לעּפמַאה ןפלָאהעג רימ טָאה ָאד .עּפורג
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 רעד ףיוא טעברַא רעד ןופ טנעקעג ךימ טָאה רעכלעוו ,יקסוועשטאבארכ

 סעקצַאװָאלג PIN טעברַא IX וצ טקישעגּפָא ךימ טָאה ןעמ ."עקשטעזַאנ,

 עקווצַאלּפ רעד ףיוא, טעברַאעג ןבָאה ONT ,ןדיי עקידרעירפ יד .עינלעיגיצ

 .טלדיזעגסיוא ןעמ טָאה

 ַארָאד :קישטרַאקעיפ ןופ רעטכעט יד ןעוועג ןענעז ןעמַאזוצ רימ טימ

 רעד ןיא םייל םייב טעברַאעג ןבָאה רימ .ערעדנַא TX טסָארּפ ַאלעפ ,םולב

 ןעמ טָאה רעטעפש .תוחוכ יד טפעשעגסיוא זדנוא טָאה סָאד ןוא -- עינלעיגיצ

 עיצַאקיפיטקער יד .עיצַאקיפיטקער רעצווַארטסַא רעד PR טקישעגרעביא זדנוא

 .רעגעי וצ סע טָאה טרעהעג -- רעגרעב שטיידיסקלָאפ ןופ זיוה םעניא ןעוועג זיא

 .רעגרעב ץעיווָאפאטסעג םוצ ןטעברַא טקישעגרעביא ןַאד ןעמ טָאה ךימ

 רעד ןעוועג זיא רע .םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ לָאמ ןייק זיא רעגרעב רעד

 יקסלעשַאנ :טעברַאעג PIN ןבָאה NT .סעצווָאּפַאטסעג ערעזדנוא TD רעטסגרע

 ONT OI ןבלעז םעד ןיא .ערעדנַא TX שטיװָאבוקַאי ,ןוז סגינעק ,קסלוקס ןופ

 .עזַאב עשירעטילימ ַא ןענופעג ךיוא ךיז

PRןעוועג ןענעז רימ .גנולדיזסיוא עטייווצ יד ןעוועג זיא 1942 רָאי  

 רעטנוא WAND א ןעוועג זיא ONT .אקצעשזוי ףיוא NOVA ןטכַאמרַאפ ןיא

 רענַיַארקוא יד .ןטנַאיצילָאּפ עשידיי PN רענַיַארקוא TNT ןטיהעג ,ץעיוװָארטסָא

 ייב טעברַאעג ךיא בָאה טייצ עגנַאל ַא .רעדרעמ עטסכעלקערש יד ןענעז

 תועידי ענעדישרַאפ טרעהעגרעטנוא ךיא בָאה טייצ וצ טייצ ןופ .ןרעגרעב

 טָאה גָאט ןדעי .םירבח עניימ ןבעגעגרעביא PI סע ANT ןוא טנָארפ םענופ

 טלייטעגוצ ןוא טעברא רעד וצ ןעמונעגסיורַא רעגַאל םעד pp עלַא ןעמ

 .רעצעלפ-סטעברא ערעדנַא I -- ןעמעוו ןוא ,קירבַאפ רעד PR ןעמעוו

 ,טכיזפיוא רעשַיײצילָאּפ רעטנוא ןפָארטעג PI רימ ןבָאה טעברַא רעד ךָאנ

 טָאה ,טעברַא רעד ןופ ןעמוקקירוצ ןוא ןייגסיורא םייב .רעגַאל םעניא קירוצ

 ,טלייצעג זדנוא ןעמ

 םעד .רעגַאל רעשירעטילימ א ןעוועג זיא עיצַאקיפיטקער סרעגעי ייב

 ONT םיא ןרידיווקיל םייב .טֹרָא טייווצ ַא ףיוא טריפעגרעביא ןעמ טָאה רעגַאל

 עפורג יד זיא טייצ רעד PR .ָאטעג םעניא טקישעגרעביא ןדיי עפורג יד ןעמ

 .רענַאזיטרַאּפ יד וצ קעװַא

 רעוועג עטפיוקעג ONT בָאה ךיא .רעוועג טיירגעגוצ ייז ןבָאה רעירפ ךָאנ

 .ןעמענוצ סע ןעמוקעג ייז ןענעז טכַאנ ייב ןוא ייה ןיא ןטלַאהַאב

 ןשירעטילימ םעד PR ןעמוקעגנײרַא לָאמ עכעלטע ןענעז עפורג יד

 ,רענלעז יד טימ טּפַאשטנעק טַאהעג ןבָאה ייז לייוו ,רעוועג קידנפיוק ,רעגַאל

 .טנידַאב ןוא טעברַאעג ןבָאה ייז עכלעוו רַאפ
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 ,ןויירפ עטלָאצַאב טוג OND PX טַאהעג ייז ןבָאה טלעג IN ,סיוא טזייוו

 .רענלעז עשטייד יד ייב רעוועג טפיוקעגנייא ייז ןבָאה

 (רעטַאפ רעד) גינעק :ןינָאק ןופ ןדיי ןעוועג ןענעז עפורג רעד ןשיווצ

 -עוועג) ,ןבואר שטיווָאבוקַאי ; (קחצי ןסייהעג טָאה רענייא) ןיז ייווצ ענייז ןוא

 אישאז ,ץעיװָארטסָא TH יבצ ןאמגייווצ ,(ןינָאק PR "ריעצה ץולחה, Po ענעז

Poערעדנַא ןוא ץעיווָארטסָא . 

 טימרעד ןוא רעגַאל םעניא טיירדעג ליפ וצ Pr ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 רעד TD םירעיופ יד ןבָאה OND TON .טייקמאזקרעמפיוא יד Pr ףיוא ןגיוצעג

 ייב ןעמונעגוצ ,טּפַאכעג ייז ,דלַאװ OWS געוו ןפיוא טרַאװעגּפָא ייז טנעגעגמוא

 OND א PR ןבָארגַאב ייז ןוא טעגרהרעד ,טלעג סָאד ייז

 רענעכָארבעצ א טימ ןפיולטנא וצ ןעגנולעג זיא קעמַאלש ןאמגייווצ

 ןגעוו רע טָאה ,ןרָאװעג לצינ זיא רע רעכלעוו ןופ ,המחלמ רעד ךָאנ .טנַאה

 ליז PX ןבָארגעגסיוא רענַאזטרַאּפ יד ןופ רענייב יד טָאה ןעמ ,ןדלָאמעג םעד

 דַארַאּפ סיורג טימ ץעיװָארטסָא ןיא םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא טריפעגרעביא

 .טריטסערַא ןוא טקעדטנַא ןעמ טָאה רעדרעמ יד .קיזומ ןוא

 דווַארטסַא TD ןענעז ,םולב ַארָאד ,לעּפמַאה לארשי ,קסלוקס pp יקסלעשַאנ

 TD ןפמַאק יד PNR ןעמונעג לייטנָא ךָאנרעד ןוא עשרַאוו ןייק Roose ָאטעג רעצ

 רעגַאל PR ןרָאװעג טנערברַאפ זיא םולב ארָאד) .דנאטשפיוא"ַאטעג רעוועשרַאוו

 .(ןילבול רעטנוא ווּוטַאינַאּפ

 ןדיי עפורג עטצעל יד זיא ,1944 PR ,רעגאל םעד ןרידיווקיל ןכָאנ

 OT ןשיווצ ןענופעג PT ANT PR ךיוא .ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טקישעגקעווַא

 ןוא ,ןכָאוו ייוצ ךרעב ןענָאגַאװ ענעסָאלשעג PR טריפעג זדנוא טָאה ןעמ

 ןענעז ךעלדנע .זדנוא טריפ ןעמ PAM טסּוװעג טשינ טָאה זדנוא TD רענייק

 :עיצקעלעס ַא טריפעגכרודַא ייז ןבָאה אד .ץיוושיוא PP ןעמוקעגנָא רימ

 ןיא טריפעג ןעיורפ זדנוא טָאה ןעמ .רעדנוזַאב ןעיורפ ןוא רעדנוזַאב רענעמ

 זדנוא ןבעגעג עיצקעפניזעד א טריפעגכרודַא ,רָאה יד ןרױשעגּפָא ןוא דָאב

 טשינ ןבָאה רימ .רעגַאל ַא PR טקישעגּפָא זדנוא ןוא רעדיילק עטלַא ןָאטוצנָא

 רָאי בלַאה א ןעוועג רימ ןענעז ָאד .ןעוט זדנוא טימ טעוו ןעמ סָאוו טסווועג

 טקישעג זדנוא ןעמ טָאה ןענַאד ןופ .טיוט םעד טרַאװרעד גָאט ןדעי ןוא טייצ

 ONT ןעמ ,ןכָאװ 3 ןעוועג רימ ןענעז טרָאד .ץיוושיוא ןבענ .ל .ק .פ ןייק

 ןלעוו רימ TN ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג טשינ PT ןבָאה רימ .טעװעטַאקעג זדנוא

 .עקידעבעל ןגירקסיורַא PT ןענַאד ןופ

 יד .פעלק ןייק טעוועלַאשזעג טשינ זדנוא ןבָאה רעטכעוו עשיליופ יד

 םיוק ןטלַאה ןענָאק ךיז ןלָאז רימ זַא PUN ןעוועג זיא ערעזדנוא גנוזייפשַאב

 עשידיי ןפָארטעג PT ןבָאה NT .רעגַאל-ןעיורפ ַא ןעוועג זיא ONT .סיפ יד ףיוא
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 ןעוועג ןענעז TORTS רימ טימ .ןרַאגנוא ןוא ךיירקנַארפ ,ןליופ ןופ ןעיורפ

 עקטָאל ,םולב אלעב ,קישטרַאקעיפ רעטסעווש יד ,טסָארּפ אלעפ :ןינָאק ןופ

 ַאלַאס PN ןעבעל אלעפ ,םארב NPIS ןוא אטוג ,סעילוגרַאמ ַאקנַאה ,םיובנריב

 IND“ םוצ טלייטרוארַאפ ץיוושיוא PR ןעוועג זיא עריא רעטומ יד) ץילדייז

 .(ןענערב

 -עג PR טעברַא ןא וצ טקישעגרעביא זדנוא Wo טָאה .ל .ק .פ ןופ

 -עג רימ ןבָאה אד .קירבַאפ-עיצינומַא IN ןיא (ןעיזעלשרעדינ) ףרָאדסטאפ

 יד .דרע רעד ףיוא ןפָאלשעג ןענעז רימ .תעל-תעמ PR העש 12 טעברַא

 YR PIN זיא סע שטָאכ ,סַאנ ןעוועג קידנעטש זיא עגָאלדָאּפ עטרינָאטעב

 TINT סָאװ ,יד .ןטכיש CNS PR טעברַאעג ןבָאה רימ .יורטש טיירפשעגסיוא

 ,יינש םעד ןקינײרּפָא םייב ןטעברַא טזומעג גָאט ייב ןבָאה טכַאנ ייב טעברַאעג

 .הביס OW IN טעװעטַאקעג זדנוא טָאה ןעמ .ןייר ןייז לָאז ץַאלּפ רעד ידכ

 .רענעמ יד יוו רעגרע ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןעױרּפדָאּפַאטסעג ןטיהעג JANA זדנוא

 .ךיז ןרעטנענרעד ןסור יד זַא ןעגנַאגרעד ןרעיוא ערעזדנוא וצ זיא סע

 WS ןבירטעג PX טסָארפ רעטסערג רעד ףיוא טריפעגסיורַא זדנוא OR ןעמ

 ןלַאפעג ןענעז שרַאמ םעד ייב .תעל"תעמ א רעטעמָאליק 40 ,ןטעדוס יד

 pr ןבָאה לגענ יד עכלעוו ןיא ,ךיש ןגָארטעג בָאה'כ .תונברק ןטסנייממַא

 עקניל ייווצ .ןייג טנָאקעג טשינ םעד בילוצ PN עטַאיּפ ןיימ PN ןסעגעגנייא

 PROD א ןָא ןצנַאג PR -- רעטייווצ רעד ןוא ץֶאלק ןכיוה א טימ רענייא ,ךיש

 לטנאמ א ןָא .עקידנרישראמ יד ןופ ףוס םייב ןבילבעג ךיא ןיב קידנעטש ןוא

 -רַאונַאי םישדח יד PR טסָארפ רעטסערג רעד ףיוא ONT TN םישובלמ IW ןוא

 יד PD רענעגעוו יד ןפוטש טפרַאדעג INI ןעמ טָאה וצרעד PR .רַאורבעפ

 זיא ,ןפיולטנַא טווורפעג טָאה סע רעוו .ןטעקַאפ ערעייז Dom סעצווָאּפַאטסעג

 ראפ .ואצארק לטעטש שטייד ַא PN ןעמוקעגנָא ןענעז רימ .,ןרָאװעג ןסָאשרעד

 NT .ךיש יד ןטכָאררַאפ רימ ,רעטסוש א ,יורפ ַא טָאה טיורב עיצרָאּפ ןיימ

 DONT ,עיצקעלעס רעשירפ ַא INI ,סנגרָאמוצ .טכאנ רעביא ןבילבעג רימ ןענעז

 רעטייוו זדנוא INIT ןוא ,טרָא ןפיוא ןסַאשעגסיוא ןעיורפ עכַאווש יד ןעמ

 רעדיוו זדנוא ןעמ טָאה אד .(ןטעדוס) לַאטנערַאעג ןייק זיב סופ וצ ןבירטעג

 ONT ןשַאוו ייב טעברַאעג בָאה ךיא .ןסע ןייק ןבעגעג טשינ PR ןגָאלשעג

 טַאהעג טשינ ןיוש ןשטייד יד וליּפַא ןבָאה טלָאמעד .ןשטייד יד MD רישעג

 ONT TN לּפָאטרַאק ןופ ןלָאש ץעגרע ןופ טכַארבעג ANA PR .ןסע וצ סָאװ

 ONT ןעמ .ןעיורפ ערעדנַא ןופ ךיוא ,ןבעל ןיימ ןטלַאהרעד וצ ןפלָאהעג טָאה

 ךיא .טרעטנענרעד ןיוש ךיז ןבָאה ןסור יד תמחמ ,סעּפָאקַא ןבָארג וצ ןעמונעג

 ךיז ONT סע ּוװ ,ַארויב א PN טעברַאעג בָאה'כ) עיצַאמרָאפניא יד טַאהעג בָאה

 .(טנָארפ םענופ תועידי טאהעג טָאה יז ןוא ,ןיטסינומָאק ַא ,ןיטמַאַאב א ןענופעג
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 טשינ רימ ןבָאה ,רעטייוו ןביירט ןעמונעג זדנוא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 JON .ןסישסיוא NT זדנוא ןענָאק ייז זַא טגָאזעג ייז ןבָאה רימ ,ןייג טלָאװעג

 7X טשינ ןלָאז רימ IN ,טעוועטנובעג זדנוא ONT ץעיווָאפאטסעג רעשירַאגנוא

 .ןעמוקנָא טָא ON ןפרַאד ןסור יד לייוו

 ןענעז ןשטייד יד .טנעָאנ רעד ןופ ןעיירעסיש טרעהעג רימ ןבָאה דלַאב

 ןסור יד זדנוא ןבָאה יַאמ ןט8 םעד .ןסע ןָא זדנוא קידנזָאלרעביא ,ןפָאלטנַא

 עכנַאמ ןענעז ןבעל םייב ענעבילבעגרעביא יד ןופ .ןסע וצ ןבעגעג ,טײרפַאב

TDלייוו ,ןברָאטשעג סנסע יד  wrסע ןבָאה  Pwןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ . 

 רעדעי ONT ךַאנרעד ןוא ,טייצ שדוח א ךָאנ ןבילבעג רימ ןענעז ָאד

 ,טלָאװעג טָאה רע ןיהּוװ ןייג טנָאקעג

 ךיא ןיב געט 4 ךָאנ .ץעיװָארטסָא ןייק טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא

 ,רעדייל -- רעבָא ,ןענופעג ןצעמע ךָאנ PX לעוו רשפא .ןינָאק ןייק ןרָאפעגּפָא

 .ןענופעג טשינ םענייק
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 ל"ז (ךארייב) גרעבנעוועל ַאנילעצ
 (םייתב)

PRאטעג רעצווַארטסָא  

 ץעיװָארטסָא TD לַאזקָאװ םעד ףיוא ןעמ טָאה ,1939 רעבמעצעד ןט3 םעד

 SRD“ יד ,זדנוא ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו PN ,ןענָאגַאװ PD“ יד טריבמָאלבפיוא

 TANT ןענָאגַאװ יד .םייה רעזדנוא TD טריפעגקעווַא ,ןינָאק ןופ ןדיי ענעבירט

 wa .ןשטיידסקלָאפ יד -- רעפלעהטימ ערעייז PN רענעמ-.ס .ס יד טכַאמעגפיוא

 ןלַאפעגסױרַא טושפ ןענעז ןשטנעמ TX סעבלָאק pom טפוטשעגסיורַא זדנוא טָאה

 -עגנייא PR טנייטשרַאפ ןעוועג ןענעז OD ערעייז לייוו ,קעז יוו WARN יד ןופ

 ןגעוואב טנָאקעג טשינ ךיז רימ ןבָאה תעל-תעמ יירד TD ךשמ PR ,טעשטרָאק

 -רעק ערעזדנוא ןעוועג ןענעז טראפשראפ .ןענָאגַאװ יד PR טפַאשגנע רעד בילוצ

 ןעוועג VON רימ ןענעז עזייר רעד ןופ Ww PR .רעצרעה ערעזדנוא TX סרעפ

 -סיוא PON זדנוא טעוו ןעמ ּווו ,הילת רעד וצ זדנוא טריפ ןעמ IN ,טגייצרעביא

 ןוא ןעמעטָא רימ .טפול רעשירפ רעד ףיוא רעדיוו רימ ןענעז טָא ןוא .ןדרָאמ

 ,ןייזטסווואב םעד TD טשלחרַאפ ןענעז רימ .רענייב עטרַאטשרַאפ יד סיוא ןכיילג

 .רימ ןבעל קילייווטייצ -- ןבעל רימ זַא

 קרַאטש ןענעז עכלעוו ,ןדיי רעצװָארטסָא יד םורַא זדנוא ןעלגניר דלַאב

 טימ ךיז ןעיירפ ייז .א .א ייט ,ךלימ עסייה ליפ זדנוא ןעגנַאלרעד ןוא טרירעג

 .רעצרעה עשידיי עטוג יד -- ייז טימ רימ ןוא ,זדנוא

 ןיא לַאזקָאװ םעד ןופ קעווא עלַא זדנוא ןעמ טריפ ןגעוו עשירעיופ טימ

 רעטעפש PT ONT סע ּוװ ,ץעיוװָארטסָא PR הליהק רעשידיי רעד ןופ עדייבעג רעד

 PAN טצעזעגקעווא עלַא ךיז WO JANA טרָאד .טַארנדוי רעד טריטראווקנייא

 .זדנוא טימ טעשעג סע סָאװ ןובשחו-ןיד א ןבעגּפָא ךיז קידענעק טינ ,ןשזַאגַאב יד

 יד PR ןריקַאלוצנייא זדנוא TD ,ןדיי רעצװָארטסָא יד ןָא Wap דלַאב

 ןייא .ליּפש-עירעטָאל ַא IN Pr טביוה טציא PR .טָאטש רעד ןופ ןעגנוניווו

 PR ,רעמיצ םענייר PR םענייש ַא PR ןעמוקַאבוצניירַא ךיז לזמ טָאה עילימַאפ

 םוטעמוא רעבָא .רעמַאק א PR רָאג WIN בוטש עמערָא IN PNR -- ערעדנַא יד

 -רעפּפָא טימ ,םיחרוא-תסנכה רעשידיי רעטנַאקַאב רעד טימ ךיז רימ ןענעגעגַאב

 .טיורב ןסיב ןטצעל ןטימ וליפַא ןוא ,םעלַא טימ ןלייט וצ ךיז ,טייקיליוו

 עילימאפ יד -- ןינָאק ןופ םינכש PX ןרעטלע עניימ ,טסייה ONT ,רימ

 רעמַאק א טושפ ,רעמַאק א ןעמוקַאב וצ ןעוועג הכוז TRA -- יקסווָאקשטנָאר

 טשינ ןעוועג זיא רעמַאק יד .ןפערט ייווצ ןגיטשעגּפָארַא זיא ןעמ רעכלעוו ןיא

 ןוא ריט עלָאמש א הסיפת א ןיא יוו ,לרעטצנעפ לָאמש ןוא ןיילק א טימ ,סיורג
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 וצ ןזיוואב טשינ ןבָאה רימ עכלעוו ,רעטערב עצרַאווש ןופ עגָאלדָאּפ א טימ

 יד .טניווועג טרָאד ןבָאה רימ סָאוו רָאי יירד יד TD ךשמ ןיא וליפַא ןקיניירעד

 טציא ןוא ,טכעלַאקעג ןעוועג לָאמַא ןענעז טנעוו יד ,קידייל ןעוועג זיא בוטש

 .יוט טימ טקעדַאב

 DX עילימַאפ PT טימ יקסװָאקַאינרעצ ,זיוה םעד pe תיבהילעב רעד

 TAN יו ,גנולדנַאהכוב ַא ןופ רעציזַאב יד ,ןַאמניילק עילימאפ יד ,םינכש ענייז

 ןעוועג ןענעז (רענדעב ַא) ַאלוצנאק עילימַאפ עשירַא יד ןוא רעבליז עילימַאפ יד

 טרילבעמסיוא TINA PR טעמכ ייז ןבָאה טייצ רעד טימ ןוא ,טוג רעייז זדנוא וצ

 ,טעלַאוטדשַאוו א ,טעטימָאק ןשידיי םעד ןופ ןטעב ענרעצליה 2 :רעמיצ סאד

 ןרעזייא IN ןעמוקַאב IS ןעוועג הכוז טָאה רעטַאפ ןיימ .ךעלקנעב 2 ןוא לשיט ַא

 ד טימ ןוא ּפָאק ןטימ ןגעלעג רע זיא רָאי יירד ןופ ךשמב ןוא ,לטעב-רעדניק

 DX ןעוועג טשינ בוטש PR זיא קנַאש ןייק .לטעב ןופ שטנערָאּפ םעד PIN סיפ

poxטניפעג סָאוו  prרעטנוא טנדרָאעגנייא זדנוא ייב זיא ןטייל ייב ךעלטנייוועג  

 רעטסערג רעד .ןסעזעג ןענעז רימ עכלעוו ףיוא ,ךעלטסעק ןיא ןוא ןטעב יד

 ןבעגעג טָאה סָאװ ,סעקרעייפ MMS טימ עלעווייא ןרעזייא I ןעוועג זיא סוסקול

 .טַאהעג רימ ןבָאה טכיל שירטקעלע ךיוא .טייקמערַאוו

 TR POR ןעוועג PR ןיא ןענעו רימ :הלעמ ןייא טַאהעג טָאה בוטש יד

 ONT ףוסיףוס WAN ..ןשטנעמ עדמערפ טימ ןבעלנעמַאזוצ ַא ףיוא ןזיוועגנָא טינ

 ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עילימַאפ ןייא וצ טבעלעגפיונוצ זדנוא לרוג רעטרַאה רעד

Tpןשטנעמ ענעסקַאוורעד 5  PRיד ןופ עדעי טָאה לעירעטַאמ .רעמַאק רעודנוא  

 -נַארַא ץלַא MT IANA טייצ רעד טימ ןוא .ןטלאהעגסיוא ןיילַא ךיז סעילימַאפ 2

 POND רעד טימ .ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנ ןעוועג טלָאװ ONT ON ױזַא ,טרישז

 ,רָאי 20 DD ךשמ PR סינכש ןיא טבעלעג רעירפ רימ TORT יקסווַאקשטנַאר

 .טרזילַאמרָאנ PT“ טָאה ןעגנוגנידאב עיינ יד PR רעגייטש-סנבעל רעד

 PN ןענוואד ןעגנַאגעג ןענעז טײלסנַאמ יד OND רעייז ןענאטשעגפיוא ןענעז רימ

 PR זדנוא PH טייו טשינ טנדרַאעגנייא ןעוועג זיא סָאװ ,,לכעליש ןיילק א

 ONT ןעמיורפיוא טימ טקיטפעשַאב PT ןבָאה ןעיורפ יד .גנוניווו רעטַאווירפ א

 .ַא .א שעוו יד ןטכיררַאפ ,טפַאשטריוו יד ןריפ ןוא ןסע ןטיירגוצ ןטימ ןוא רעמיצ

AINDIN PNזיא  ONTרעטעפש רעבָא ,ןסע םוצ ןעוועג ךָאנ טיורב  PR PT ONT 

 .יורטש ןוא TANT רעמ לָאמ א סָאװ ןענופעג ןירעד

 טעטימָאק רענינָאק םעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא יקסווַאקשטנַאר 'ה רעד

 רעטָאפ ןיימ .רעוטדללכ ַא ןעוועג RT ךיוא זיא רע .טַארנדוי םענופ רעטעפש ןוא

 רענעמ-.ס .ס יד יוו םעדכַאנ ,טָאטש PN ןעיירדוצמורַא טשינ Pr ןטעבעג PX בָאה

 ןציטש טנָאקעג רעמ טשינ PT טָאה ןעמ TS ,ןינָאק ןיא טכירעגוצ טוג םיא ןבָאה

 ךיא ןוא לדנַאה טימ טקיטפעשַאב PT בָאה PNR .עיצַאטנעירָא ןוא PIT Pr ףיוא
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 ,השקשינ ןעוועג ןענעז ןטפעשעג יד .בוטש PR ןירעבעג-הסנרפ יד ןעוועג ןיב

 עכלעוו ןשיווצ ,ןזיופ TD רעירַא ךיוא טכַארבעג ץעיװָארטסָא ןייק טָאה ןעמ לייוו

 ןרָאי עטצעל יד ןיא בָאה ךיא) עטנַאקַאב עקינייא ןענופעג לזמ ןיימ וצ בָאה ךיא

 טרידנַאמָאקער PIN PX הרוחס טפיוקעג רימ ייב JANA ייז ,(ןזיופ PR טעברַאעג

 ךיא .עלעטנעילק עטיירב א ןברָאװרעד רימ ךיא ANA ױזַא PN ,עטנַאקַאב ערעייז

PIN INAןבָאה עכלעוו ,ןדיי רעצוװָארטסָא יד ייב טידערק ןטיירב א ןופ ןסָאנעג  

 ןענעז רעירַא עטנָאמרעדנביוא יד .תורוחס ענעטלַאהַאב ערעייז טפיוקראפ רימ

 ןופ ןרַאסימָאק TS רעטלַאווראפ יד ןעוועג .ס .ס יד PD גנונעדרָארַאפ רעד טיול

 TIN ןטנעילק עטוג ןעוועג PIN ןענעז ייז .ןעניזַאגַאמ ןוא ןקירבַאפ עשידיי יד

 Nova םעניילק ןופ רעיוט ONT ןייגוצרעבירַא ?ןענײשיריסַאּפ , טפַאשרַאפ רימ

 IND“ וצ OMT רעשירַא רעד ףיוא ךיוא -- ןירָאטיינ סלַא PN ,ָאטעג ןסיורג םוצ

 שַאט ןיימ PR דימת PNR ANA טייהנגעלעג רעד Ma .שעוו יד ייז ייב ןטכיר

 .הרוחס לסיב א טריפעגרעבירַא

 ,ןינָאק ןופ ןדיי ןעמוקעגפיונוצ גָאטימ ןכָאנ ךיז ןענעז בוטש רעזדנוא ןיא

 זָאלג א טימ ןעמונעגפיוא טסעג יד טָאה עמאמ ןיימ .סעומש א ןּפַאכ וצ ידכ

 ךיא רעבָא ,ןעוועג טשינ רעקוצ ןוא ייט PP INT ןיוש זיא NOVA ןיא .ייט ןסייה

 .ךעלרעקוצ PR רעקוצ ןפיוקוצנייא ןרַאסימָאק עטנַאקַאב עניימ ייב ןזיוואב בָאה

 סע זיא WONT ןסיגוצ ןכָאנ TPN רעייפ ION טנערבעג רימ ןבָאה רעקוצ םעד

 ."יליט, ...ןרָאװעג

 סָאװ ,"ךייר ,ONT גנוטייצ יד ןענעייל וצ ןדיי ןעוועג ןטעברַאפ ןענעז סע

INT PXטנעיילעג רימ ןבָאה ריט רעטכַאמרַאפ א ייב .ןעמוקַאבוצנײרַא ןזיוואב  

 ןבָאה רענינָאק ּווו ,"בולק, א ןעוועג זיא סע .סעיינ יד טריטנעמָאק TIN גנוטייצ יד

 .װ א .א הצע ןַא ןגערפ PN ןכוז ,ץראה ONT ןדײרוצּפָארַא Pr ,ןפָארטעג ךיז

 OX IW ךיז ןבָאה דילגטימ-טעטימָאק א ןעוועג זיא יקסווַאקשטנַאר 'ה יוו ױזַא

 ןגעלפ ןרעטלע עניימ וצ .תושקב ענעדישרַאפ טימ עקיטפרעדַאב עלַא ןדנַאוועג

pwוצ ןוא ,ןַאמרעגניז ןוא ןַאמסדנַאל ,םיבורק ערעזדנוא ךוזאב טימ ןעמוק  

 .עיצַארענעג ערעגנוי יד -- רימ

 רעכלעוו ,יקסווָאנּפיל לאינד 'ה טנגעגַאב בוטש רעזדנוא PR ךיא ANN טּפָא

 .שזדָאל PN טצעזַאב PT PR ןינָאק ןופ קירוצ ןרָאי טימ טרעדנַאוועגסיוא טָאה

 רעד ןרָאװעג ןוא םינינע עשיטילַאּפ pr טנוואהאב לעיצעפס ןעוועג זיא רע

 עטצעל יד ןעגנערב טגעלפ רע .בוטש ןיא קיטילַאּפ רעד ןופ "םימותו םירוא,

 ריווועג סעפע ידכ ,דלודעגמוא טימ טרַאװעג םיא ףיוא טָאה ןעמ ןוא סעיינ

 .ןרעוו וצ

PRרעדייל ,העשדייצילָאּפ רעד בילוצ ,ןבָאה ,טנווָא  voyןזָאלרַאפ טזומעג  
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 םעד טצעזעגרַאפ PX ןעמוקעגקירוצ רעדיוו סנגרָאמוצ PX ,טסענ עמערַאוו יד

 .טנייה זיב ןטכענ ןופ ןעוועג הקספה ןייק טשינרָאג טלָאװ סע יוו ױזַא ,סעומש

xגנורעדנע עניילק  PRןדעי ןטערטעגנייא זיא רעגייטש-סנבעל ןלַאמרָאנ  

 PSR ךוטנַאה סייוו א טימ טקעדַאב ןעוועג זיא לשיט ONT .בוט-םוי רעדָא תבש

 ייוצ טנידעג ןבָאה רעטכייל סלַא .ךעלטכיל יד ןדנוצעגנָא ןבָאה ןעיורפ יד

 DIN ,ורדתבש ןופ רעפסַאמטַא IN טשרעהעג טָאה בוטש PX TN סעלפַאטרַאק

INבאה ךעלטכיל .תבש ןקילָאמַא םענופ עיצַאטימיא  PRעניימ ןיא ןברַאוורעד  

 ,ךעלטכיל ןדניצעגנָא בוטש PR ןעמ טָאה הכונח ןוליפַא ."ןעגנואיצַאב-סלדנַאה,

WANןענעז ,סעלפָאטרַאק ליפ ױזַא ןצונרַאפ וצ דָאש א ןעוועג זיא סע יוו יוזא  

 געט yor יד ןיא ןוא ,לטערב ַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעווַא ךעלטכיל יד

 עסיוועג א טליפעג וליפָא ןבָאה רימ ןוא ,ץרַאה ןפיוא רעטכייל לסיב א ןעוועג זיא

 .המשנ רעד ןופ טייקנביוהרעד

 .הפוקת רעטשרע רעד PX לַאמרָאנ ןבעל ONT בוטש PR ןעוועג זיא ױזַא

 ןיא לגנַאמ בילוצ ןבָאה ןשטנעמ יד .זדנוא ןגעק טעברַאעג טָאה טייצ יד רעבָא

 ןדייל וצ ןביוהעגנָא ,ןעגנוגנידאב עשינעיגיה עטכעלש ןוא גנורענרעד רעד

 יקעװַא טָאה סָאוו ,סופיט NOVA PNR טשרעהעג ONT רקיעב ןוא .ןטייקנַארק ןופ

 ןיא זדנוא ייב .עגנוי ןוא עטלַא ערעייט ערעזדנוא ןופ ךס א זדנוא ןופ ןעמונעג

 ענעגייא ןעוועג TORN ONT יוו ,טנייוואב ענעברָאטשרַאפ יד ןעמ טָאה בוטש

 ןכש רעזדנוא ןופ ןבעל סָאד טָארדַאב ךיוא עימעדיפע יד טָאה ףוס םוצ .םיבורק

 רעבָא ,"עניטנַארַאק , א PR ןייגקעווא טפרַאדעג ןבָאה רימ .יקסווַאקשטנָאר 'ה

 רעד PD OTN זיא ןכש רעזדנוא TR ,טניושרַאפ זדנוא oN לרוג רעטוג רעד

 טשינ זיא בוטש רעד TD רעניווונייא עקימורַא יד ןופ רענייק זַא ױזַא ,רַאפעג

 DOW PD ןייגוצסיורַא ןעוועג טרעוורַאפ זדנוא זיא סע IVAN .ןרָאװעג קנַארק

 ןָאמרעד ךיא .טנַאיצילָאּפ רעשידיי רעצווַארטסָא IX ןטיהעג טָאה ANAK םייב

 רימ ןוא טקוקעגקעווא טָאה רע לייוו ,עיטַאּפמיס רעטסערג רעד טימ טנייה םיא

 ןיילַא .הסנרפ ןיימ ןרילרַאפ טשינ לָאז ךיא ידכ ,בוטש יד ןזָאלרַאפ וצ טביולרעד

 .לרעטצנעפ ןכרוד טגנַאלרעד ןעמ טָאה ןסע .ןבעל ןייז ךיז טלעטשעגנייא

 רעטייווצ רעד ןיא ןטערטעגנייא זיא גנורעדנע-סנבעל עשיטסַארד א

 .טרעגרעראפ קראטש ךיז ןבָאה ןעגנוגנידאב סנבעל יד .1942 רָאי ןופ טפלעה

 ןעמ ,ןדיי רענינָאק רעקילדנעצ Pp ןבעל ONT ןטינשראפ JANA ןטייקנַארק יד

 ןענאטשטנא זיא סע ןוא ,ןטעברַא ערעווש וצ גנוי ןוא טלַא ןבירטעג טָאה

 םענופ ןעמוקַאבוצסױרַא PT“ יוו ןטכארט ןביוהעגנָא ONT רענייא רעדעי .קינַאּפ ַא

 זיא ONT רעבָא .טעטש ערעדנַא PR ןוא עשרַאװ ןייק ןפָאלטנַא ןענעז ךס ַא .ָאטעג

 טציא זיא ןפיולטנַא ONT .תונכס ןוא תואצוה-טלעג עסיורג טימ ןדנובראפ ןעוועג

 ןוא רעוו ,טעדוסעג Pr טָאה ןעמ .סעומש ןכעלגעטיגָאט ןופ עמעט יד ןרָאװעג
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 ,ןטפעשעג ערעטצניפ ןופ עילַאווכ ַא ןענַאטשטנַא זיא סע ,ןפָאלטנַא זיא ןיהווו

 .ןטרַאק-טעטיטנעדיא עשלַאפ PD ?סרעכַאמ , TR רעלטימראפ ,ןטנַאלוקעּפס

 ןבָאה סָאװ רעבָא ,עמעט רעד ףיוא טדערעג PIN ןעמ טָאה בוטש ןיא

 TR חוכ ןָא :ןינע OMT ןיא ןָאט טנָאקעג ןרעטלע עקנַארק ןוא עטלַא ערעזדנוא

 בָאה ,ָאטעג ONT ןזָאלרַאפ וצ ,דניירפ עניימ ןופ קורד םעד רעטנוא !טלעג ןָא

 ךמס ןפיוא קעװַא PR ,סעטָאלז טנזיוט OND "עטרַאק, יד טפַאשרַאפ רימ ךיא

 וצ רשפא ךיז ידכ ,ןײרַא טלעוו יד PR טזָאלעג ךיז ןוא ןריפַאפ עשירַא ןופ

 ,בוטש PR טײצלָאמ עטצעל pom ןסעגרַאפ טשינ לֶאמנייק לעוו ךיא .ןעוועטַאר

INA PX ONTטיורב קידעמייל לקיטש א ,עמַאמ רערעייט ןיימ ןופ ןעמוקַאב  

 ONT ,ןרערט יד טימ ןעמַאזוצ ןסיב םעד ןעגנולשעג בָאה PR .ייא טרַאה א ןוא

 ONT רימ ףרַאד עמַאמ יד זַא ,טליפעג בָאה ךיא .ןגיוא עניימ ןופ ןסָאלּפעג ןענעז

 ערעייט עניימ ךָאנ העבש ןציז ןיוש ףרַאד ךיא לייוו ,שַא לסיב ַא טימ ןטישַאב ייא

 יז לעוו PR IN ,ןייזטסּווואב ןטימ ,טנגעזעג ייז טימ ךימ באה ךיא .ןרעטלע

 .ןבעל ןיימ PR ןעעז לֶאמנייק רעמ טשינ ןיוש

PI Prזַא ,ןייזטסּווואב ןלופ ןטימ בוטש ןופ סױרַא  PITרעניווונייא  

 JIN INT INT PX .טיוט םוצ ןטרָאּפסנַארט יד טימ ןזָאלרַאפ טרָא ONT ןלעוו

 ןיוש PIN ןענעז עניימ רעדורב PX רעטסעווש ענעבילברַאפ יד זַא ,טסּוװעג ןיוש

 .ןעמוקעגמוא

 ?TN םעניא גנואיירפאב רעד ךָאנ DS בוטש יד ןזָאלרַאפ ?TORI IN יירד

 -נעצנָאק PR תוסיפת ןופ ןריפאפ עשערַא ףיוא ןראמשֶאק ןופ ןבעל ַא ךָאנ ,5

 PR .בוטש יד ןכוזַאב ץעיײוָארטסָא PP ןעמוקעגנָא PR pa רעגַאל-עיצַארט

 ןגיוצעג סעפע ךימ טָאה סע רעבָא .ָאד רעמ טשינ זיא רענייק זַא ,טסווועג בָאה

 .ןבילברַאפ רימ IST זיא Dow יד רָאנ לייוו ,ויהא טרָאד

 רעזדנוא ןעזעג ךיא בָאה ןוימד ןיימ ןיא .לסילש םעד ןעמוקַאב בָאה ךיא

 ןיימ ןעזעג בָאה ךיא .לסעק-ייט ןקידנשיור םעד טרעהעג ןוא ,לבעמ יד טימ בוטש

 ערעייז ןעמערַאוורעד טסעג יד יוו ןוא ייט ןסייה םעד טגנַאלרעד יז יוו עמאמ

 .טנעה ענעריורפעג

 ןגָארטעגסױרַא טרַאד PD ךימ טָאה ןעמ .בוטש TD סיורא טשינ Pa ךיא

 .קנארק קרַאטש ןרָאװעג ךוזאב םעד INI PI PX ןוא
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 אקסװַאכַארגיםַארב אקשיצנַארפ

 גנולדיזסיוא עטיווצ יד
)19421939( 

 ןינָאק טָאטש יד טָאה ,המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 סָאוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ טייהרעמ יד -- ןטילעג קרַאטש ױזַא טשינ

 ןבָאה ,טָאטש רעד PD ןפָאלטנַא רעבמעטפעס שדוח בױהנָא PR ךָאנ ןענעז

 ןוא טנפעעג רעדיוו רעבלעוועג יד טָאה'מ .םייהַא טרעקעגמוא Pr זייווכעלסיב

 טגנַאלרַאפ עקַאט TNT ONT ONT TIN .ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא TART ןטַאטשרַאוו יד

 םוצ .קערש ןוא ורמוא עטנענַאמרעּפ ַא -- TANTS POX ONT -- טנַאּפוקָא םעד

 טשינ סעּפע זַא ,טליפעג טָאה רעדעי .קערש טשרעהעג טָאה ןעמעלַא ןופ טימעג

 ףיוא ןלַאפנָא יד ,סנגעמרַאפ יד ןריקסיפנָאק ONT .ךיז טרעטנענרעד סטוג ןייק

 OND טעברַאדגנַאווצ ףיוא גנונעדרָארַאפ עשינָאקַארד יד ,ןעגנוניווו עטאווירפ יד

 דצמ םענייק טימ ךיז ןענעכער טשינ סָאד ,טכעלשעג ןופ דיישרעטנוא ןָא ןדיי

 םוצ .קערש PR ורמוא עליבאטס א — ןעמַאזוצ POX ONT -- טנַאּפוקָא םעד

 ןרָאט ןדיי זַא ,ןעגנונעדרָארַאפ יד טקריוועג ןדיי רענינָאק יד ףיוא ןבָאה ןטסגרע

 PIN ךיז טָאה'ס .סדוד-ןגמ עלעג ןגָארט ןזומ ייז IN ןוא יירפ ןגעוואב טשינ ךיז

 ןינָאק PR TINT ןשטייד יד סָאװ עטשרע יד .גנולדיזסיוא ןופ תועומש ןביוהעגנַא

 ךָאנרעד .רענעמכַאפ עשיליופ ,ץנעגילעטניא עשיליופ יד ןעוועג זיא ,טלדיזעגסיוא

 ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,"סעקינדאלקַאז, ןופ סעיצוקעזקע ייר א ןעמוקעג זיא

 עשיליופ יד רעביא סעיצוקעזקע יד .טנגעגמוא ןוא טָאטש רעד ןופ ןעמונעג

 טָאה'מ ןוא םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא טריפעגסיוא ןעמ טָאה "סעקינדַאלקַאז,

 ענעסַאשרעד יד ןשיווצ .טרָא ןפיוא ןבָארגַאב ייז PORT ייז זַא ,ןדיי ןעגנוווצעג

 רעד ןבענ ,ץעשזדָארג ןופ יקצעליווק ףארג PW PR ןעיורפ ןעוועג PI ןענעז

DROWלֶאווכיר . 

 עדנע ןעמוקעגרַאפ זיא ןדיי רענינָאק יד PD גנולדיזסיוא עטשרע יד

 טרעדנוה עכעלטע טקַאפעגניירַא ןעמ ONT ןענַָאגַאוודןאב יד PN .1939 רעבמעווָאנ

 טנַאקעג INI ןבָאה ייז ONT עטסלַאמינימ ONT ןעמענוצטימ MT קידנביולרעד ,ןדיי

 עקימורַא יד ןופ ןעוועג ךיוא ןענעז עטלדיזעגסיוא יד ןופ לייט ַא .ןגָארט

 ,יקסישזקַאטנעיווש-ץעיווַארטסָא PP טריפעגסיורַא ןשטנעמ יד טָאה'מ .ךעלטעטש

 ןיא אטעג ןייק .לַאמרָאנ טבעלעג לייוורעד ךָאנ ןבָאה ןדיי עקיטרַא יד ּווו

 רעקיטרָא רעד PD ףליה רעד טימ .ןעוועג טשינ INT ךָאנ זיא ץעיװָארטסָא

 רעוו .טנדרַאעגנייא רעקינייווזרעמ םיטילפ יד ןעמ טָאה ,טפאשלעזעג רעשידיי

 עשידיי יד .ןעגנוניווו עטַאווירפ ןעגנודעג PT טָאה ,טלעג גונעג טַאהעג טָאה'ס
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 ץעיווארטסַא ןופ ייז טעוו ןעמ זַא ,טפָאהעג TIN ,טדערעגנייא Pr ןבָאה םיטילּפ

 םעד ןופ ןדיי יד ןקינײרוצּפָא רָאנ טייג ןשטייד יד תמחמ ,ןביירט טשינ רעמ

INואגעטרַאוו, םענעפורעג ", ONTךייר ןטירד םוצ טרעהעג טָאה . 

 ןדיי רענינָאק ענעבילבעגרעביא יד ןבָאה ,גנולדיזסיוא רעטשרע רעד ךָאנ

 טָאה רעטניוו רעד .סָאװ טקוקעג טשינ .רעכיז ױזַא ןענופעג טשינ ןיוש ךיז

 עשראוו PP רעוו ,ןפיולטנַא ןביוהעגנָא ןשטנעמ ןבָאה ,רעטלַאק א טלעטשעג ךיז

 FIND ךיז ןבָאה עכנַאמ .ןטעיװָאס יד PD ןטיבעג ענעמונרַאפ יד וצ WN ןוא

 טַאהעג טשינ ןבָאה ,רעבָא ליפ .ןקַאלָאּפ ייב ןטלַאהַאבסיוא טלעג JO א TD זיירפ

 ,טביולרעד טשינ ייז ןבָאה ןטיײהנגעלעגנָא-עילימַאפ יד רעדָא ,טומ גונעג םעד וצ

 רעד PR גנורעדנע ןַא ףיוא טרַאוועג TART ןדיי יד WW םענופ ןריר IW ךיז

 ןכיג PR ןלעוו ןסור יד זַא ,טביילגעג וליפא ,עטעדניברַאפ-ברעמ יד ןופ קיטילָאּפ

 .ןשטייד יד טימ שיוטסיוא סלַא ענטוק PP ןייגרעד

 ץעיורג (א

 ןרָאװעג ןענעז ןעגנולדיזסיוא עקידרעטייוו ןגעוו ןעגנַאלק .1940 ילוי זיא'ס

 PR .שרעדנַא טלעטשעגסיורַא טייקכעלקריוו יד ךיז טָאה דלַאב .טליטשעגנייא

 רעטסיימרעגריב רענעזעוועג רעד ,שטיװָאנַאג גיוודול ןופ גנוניווו רעטלַא רעד

 טצעזַאב זיוה םעד ןופ םיטַאבעלַאב עלַא ןופ ןעלדיזסיוא ןכָאנ ךיז טָאה ,ןינָאק ןופ

 טשינ) רעיימ טרוק ןעמָאנ ןטימ רעריפדזיירק רעד ,ריציפָא רעכיוה רעשטייד א

 טָאה'ס .(לארשידאנוש רעסיורג א ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעיימ טרוק לַארענעג

 רעד טימ טעדניירפַאב ןעוועג זיא ONT ןאזרעפ א זַא ,טכַאמעג קילעפוצ ךיז

 DR ןייטש לָאז יז ,טגארטפיואאב יז טָאה ,שטיװָאנַאג גיוודול TD רעטכָאט

 -עגנָא ןוא טרָא ןפיוא ןבילבעג זיא -- עטסָאבעלַאב רעטלַא רעד טימ טקַאטנָאק

 יד טאהעג ONT יז .רעיימ רעריפיזיירק םענופ טפאשטריוו רעד טימ טריפ

 רעד .עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ ףעש ןטימ ןענעקַאב וצ ךיז רעטנענ טייהנגעלעג

 רעכעלשטנעמ ןוא רעכעלדנעטשרַאפ סלַא ןזיוועגסיורא ךיז טָאה רעיימ ףעש

 םענופ יורפ יד .ןדיי יבגל ןדָאטעמ עשיטסירעלטיה יד קידנפמעקַאב ,שטייד

 POINT יד .טייקיטכערעג TD ליפעג א טימ עקיצרַאהטוג ַא ןעוועג זיא ףעשיזיירק

 יד ,ךיז וצ ןפורעג ,סגָאטרַאפ ,געט ילוי יד ןופ םענייא ןיא טָאה עקשטייד

 TR ,טלייצרעד ריא לוק קידנענייוו א OM PR סעשטיווָאנַאג יד TD ןידניירפ

INIגנולדיזסיוא יד ןעמוקרָאפ ףרַאד טנייה  PDןדיי רענינָאק יד  DRטנגעגמוא . 

 יד ןטעבעג ONT ,דנזעװנָא ןעוועג PANT זיא רעכלעוו ,רעיימ ףעשדזיירק רעד

 ראפרעד םיא טעוו שרעדנַא ,דוס א ןביילב ריא ייב לָאז סָאד זַא ,ןיטריוודזיוה

WRITיד ןוא ,סעיסערפער  PPהטיחש ַא -- . 
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 DINK ןיא רעגייז א WE ךעלטקניפ ןבייהנָא טלָאזעג Pr טָאה עיצקַא יד

 ,דוס א ןביילב לָאז סע IN ןטעבעג ONT ףעשיזיירק רעד ON ,טקוקעג טשינ

 -עג טשינ בר רעד ONT בייהנָא PR .בר םוצ ןעגנַאגרעד WT העידי יד זיא

 דלַאב רע ONT ,טגייצרעביא םיא סע טָאה'מ ןעוו רָאנ .העידי רעד ןיא טביילג

 TRO וצ סָאװ ןטַארַאב ייז טימ Pr ןוא ןדיי ענעעזעגנָא עכעלטע ןפורעגפיונוצ

 PR ןענאטשעג זיא רעכלעוו ,קינלַארוג זַא ,טמיטשַאב ןרָאװעג ייז ןופ זיא סע

 .העידי רעד ןופ טייקיטכיר יד ןייגרעד לָאז ,טַארדנַאל ןטימ טקַאטנָאק

 PR ןוא טנַאעג טשינ רָאג העידי רעקיזָאד רעד ןגעוו ןבָאה רענינָאק יד

 PR ןַאטעגניירָא ןעוועג ןענעז ייז תמחמ ,ךעלביולגמוא ןעזעגסיוא TAN ערעייז

 עסיורג יד לַאפ NIN PR ןטלָאװ ןשטייד יד ןוא ןעגנולעטשַאב-סטעברַא עסיורג יד

 .ןגיוצעגקירוצ ןפָאטש-יור עגנעמ

TIXןּפַאלק ןבױהעגנָא ןבָאה'ס ןעוו ,טייצ רעטנָאמרעדנבױא רעד וצ ,עקַאט  

 רעד זיא ,ןטסירעלטיה יד ןופ ןטסיופ יד ןעגנוניווו עשידיי יד ןופ ןריט יד ןיא

 ןענעז טיירגעגוצ רעסעב .טיירגעגוצ םעד וצ ןעוועג טשינ ןדיי לֶאצ רעטסערג

 ןטלַאהרעד ןבָאה עכלעוו ,ןישעלש ןוא קסלוקס pp ןדיי יד ןעוועג רַאפרעד

 יקסװָאטַאק עילימַאפ רעד ןופ העידי עבלעז יד

 יד ןופ גנוקילייטאבטימ רעד ייב ,ץעיװָארעלטיה א ןופ זירּפַאק ןטיול

 קיסיירד Pl ןעצ ןופ ןימרעט א ןבעגעג ןעמ טָאה ,ןשטייד-סקלָאפ עקיטרָא

 ןענעז עכלעוו ,תוריד יד ןופ ןבירטעגסיורַא ןדיי יד טָאה'מ .ךיז ןקַאּפ וצ טונימ

 גנוטכיר רעד ןיא ןייג ןלָאז ייז ,ןליופאב עלַא טָאה'מ .ןרָאװעג טלגיזרַאפ דלַאב

 ךיז DONA ןגָאט ןבױהעגנָא טָאה'ס ןעוו .לַאװכיר ןייק טריפ סָאװ ,ייסָאש םוצ

 ַא ןיא .דנו-ענ רעייז ןבױהעגנָא ,טנגעגמוא ןוא ןינָאק ןופ ןדיי יד ייב טרָאד

 ןענעז סָאװ ,רענעגעוו עשירעיופ טרעדנוה INS ַא ןפלָאהעג JANA OND רעסיוועג

 oN םעד ןגעק רעיימ ףעשיזיירק ןופ גנולעטש רעשיגרענע רעד קנַאד א

 ןריפוצוצ טכעלגעמרעד PR ןרָאװעג טלעטשעגוצ ,רעריפנָאדָאּפַאטסעג םעד ןופ

 טקנוּפ-למַאז OW שזַאגַאב םעד ךיוא זייוולייט ךוא רעדניק ,עטלַא ,עקנַארק

 .יקצעליווק ףארג םענעסַאשרעד םעד ןופ ץנעדיזער יד -- ץעשזדָארג

JXנאשז עשטייד יד טָאה ,גָאטימכָאנ טעפש ,טרָא ןפיוא ןעמוקנָא - 

 ןוא ץעשזדַארג PR עטלדיזעגסיוא יד ןלייטעצ ןטימ ןעמונרַאפ Pr עירעמרַאד

 .ווָאקילורק ךיוא ערעדנַא ןשיווצ -- ךעלפרעד עקידתונכש יד PN ךיוא

 טָאה רעכלעוו ,חלג רעצישזדָארג ןופ ףליה יד ןכיירטשרעטנוא ףרַאד ןעמ

 -- עקנַארק PR רעדניק יד ראפ ןוא ייט ןוא עוואק ןלייטעצ טימ ןעמונרַאפ ךיז

 .ןעלסעק עלופ prop ןפיוא טמערַאוועג Pr ןבָאה טכאנ רעד PX טעפש זיב .ךלימ

 ןא טימ ןדנָאװעג ךיז חלג רעד טָאה םעד Pin .טיורב טלייטעג PIN טָאה'מ

 ןלייטרעד TX ,עטלדיזעגסיוא יד ןריטַאווקוצנייא םירעיופ יד וצ ףורפיוא
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 א סנייז ןריולרַאפ רע ORT קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ .עזָאלמייה יד ףליה

 .ראפעג א טָארד OX ךיוא זא ,טסּוװעג ןוא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא רעדורב

 ןעשעג זיא סָאד ןוא ןריטסערַא וצ םיא ,טייהנגעלעג ַא טכוזעג ןבָאה ןשטייד יד

 TD העידי יד ןעמוקעגנָא זיא ךָאנרעד דלַאב .ץעשזדָארג PR ןדיי יד ןפלעה ןכָאנ

 טגָאיעגסױרַא ןשטייד יד TINT עטעדרַאמרעד עדייב יד ןופ רעטומ יד .טיוט ןייז

 תוחפשמ עקיטרָא יד ןופ םענייא ייב םייה ַא ןענופעג ONT יז ,סַאג רעד ףיוא

 .ןברָאטשעג PIN יז זיא ךָאנרעד דלַאב ןוא

TPP יד טלגיזרַאפ ןשטייד יד ןבָאה ,"ָאװטסָאבָארּפ , יד ןביורַאב JONI 

 ןוא  PR.ןטסָאּפ-ײצילָאּפ ַא טנדרָאעגנייא גנוניווו סחלג

PRטייהרעמ יד טָאה שינעלייא  PDטימ ןעמונעגטימ עטלדיזעגסיוא יד  

 םייהעג PN ןביוהעגנָא OND .טנַאה רעד רעטנוא ןעוועג ןענעז סָאוו ןכַאז יד ךיז

 יד TD ןעװעטַארּפָא סעפע ןזָאל ךיז טעוו רשפא ,ןעמייה עטלַא יד PN ןעמוק וצ

 ןענעז רעזייה יד .ןכַאז-טרעוו ענעטלַאהַאב יד PD ןעמענסיורַא רעדָא סנגעמרַאפ

 ייז תמחמ ,ןעמוקוצוצ רעווש ןעוועג זיא רעזייה עכנַאמ IS .טרעטשינעצ ןעוועג

 IND“ ןעוועג ןענעז ןגולפסיוא עכלעזַא .ןשטייד ןופ טצעזַאב ןעוועג Pw ןענעז

 .טלגומשעג DX טלעטשעגנייא ךיז טָאה WO IWAN ,רַאפעג-טיוט ַא טימ ןדנוה

 ,ץישפיל רוטרַא רעניווונייא רענינָאק רעד זיא סעזייר עכלעזַא ןופ ענייא ןיא

 עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןוא ןרָאװעג ןגָאלשוצ ךעלקערש ,ןזייא םירמ TD IND רעד

 ,ןברָאטשעג -- ךיז ןרעטַאמּפָא געט

 IY) ןעוועג קיסעמשינלעהרַאפ זיא ץעשזדָארג PR Pr ןטלַאהסיוא סָאד

 -נַאשז רעשטייד רעד ןופ ןלַאפנָא עקידנעטש יד ןענעכערניירַא טשינ לָאז'מ ביוא

 -טרעוו ענעטלַאהַאב ןבָאה ייז זַא ןדיי יד ןעוועג דשוח טָאה עכלעוו ,עירעמרַאד

 עקיור א ןעוועג טשרמולכ זיא ץעשזדָארג PX .גרַאוורעטופ ןוא תורוחס ,ןכַאז

 טשינ ןלעוו ןשטייד יד זַא ,טרעהעג רדסכ ךיז טָאה 1941 ץרעמ ןיא .טייצ

 רעדייל PT JANA תורעשה יד ."וַאג-עטרַאוװ, TD חטש ןפיוא דיי PP ןזָאלרעביא

 טָאה לָאמ סאד .עקיטכיר סלַא ןזיוועגסיורַא ,שדוח םעד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ייז ידכ ,ןעלדיזסיוא ייז טעוו'מ זַא ,סיורָאפ תעל-תעמ א ןדלָאמעג ןדיי יד ןעמ

 טימ "סעדַאוודָאפ, ןזיוואב ךיז ןבָאה רעדיוו ןוא .ןטיירגוצ קיור ןענָאק ךיז ןלָאז

 טָאה ןעמ .סטוג PP טגָאזעגנָא טשינ ןבָאה ON ,סעדנַאב-ָאּפַאטסעג ןוא .ס .ס

 לַאזקָאװ רענינָאק םעד וצ ןריפ MT ןעמ טעוו רענעגעוו טימ זַא ,ןדיי יד ןדלָאמעג

 .שזדָאל ןייק IND רעד טימ -- טרָאד ןופ ןוא

 יד ןעמ טָאה ,ץרעמ געט עטשרע יד ןיא ,טכַאנ רעטכייפ ,רעליק ַא ןיא

 ,געוו ןבלַאה PR רעפעגמוא .עיצַאטסדןַאב רעד וצ PO געוו ןיא טריפעג ןדיי

 וצ ןדלָאמעג ךיז ןבָאה טיילדֶאּפאטסעג יד .ןטלאהעגנייא רענעגעוו יד ןעמ טָאה

 ,שזדָאל ןייק pp ןליוו עלַא יצ :עגַארפ רעד טימ טארנדוי ןופ רעדילגטימ יד
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 סיוא ןביילק לייט א רעדָא ,רעצעלפ ערעדנַא ףיוא ןקיש ייז טעוו ןעמ וו ןופ

 ךיז ONT עיציזָאּפָארּפ עשטייד יד .(טַאיווָאּפ רענינָאק) TINT ןיא PROD םעד

INקיטכעדרַאפ ןזיוועגסיורַא טרָא , PT ONT INTןביילב וצ טרידיצעד עפורג א  

WONT PXטייצ רעד ןיא)  TNןסעזעגנייא עטלדיזעגסיוא רעירפ יד  PR 

 ןבָאה ,ץנעטסיזקע רעייז ראפ טפמעקעג ןטייקירעווש טימ ןבָאה ,טנגעג רעצלעק

 .הכרעמ ערעסעב IID ערעייז PR ןביולסיוא טנָאקעג טשינ ןדיי רעווָארּוגַאז יד

 IN ,ןכיירטשרעטנוא INT ןעמ זומ ןשינעעשעג יד ןפיולסיורָאפ קידנליוו טשינ

 טױט רעייז ןענופעג רעטעפש ןבָאה ,ווּורוגאז PNR ןבילבעג ןענעז סָאװ עלַא יד

PXיו רעדלעוו רעשזעימישזַאק יד  PR PIRטזַאגרַאפ ןענעז סע ּווו ,ָאנמלעכ  

 pp לייט א PR ָאנלָאּפָאמָאס ,ָאלָאק ןופ ןדיי לייט רעטסערג רעד ןרָאװעג

 .(ָאטעג רעשזדָאל

 יד ,ןענָאגַאװ טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש ןענעז לַאזקָאװ רענינָאק ןפיוא

 טכַאמעג PT ןבָאה ןטסירעלטיה יד .ןעמונעגוצ ןדיי יד ייב ןעמ טָאה ןשזַאגַאב

 ןעמענניירַא טלָאװעג ONT סָאװ ,םענייא ןדעי ןשטייב טימ קידנגָאלש ,ךעליירפ

 רימ ןענעז טכַאנ ייב טעפש .ץלעפ א רעדָא ,עקזילַאוו ַא WANT ןיא ךיז טימ

 טימ ןבירטעג ,גנאפפמע רעד ןעוועג זיא ךעלקערש .שזדָאל ןייק ןעמוקעגנָא

 ,טייל עטלַא טימ pr ןפעלש ןופ טסאל רעד רעטנוא ענעגיובעגנייא יד .ןשטייב

 PR רעגַאל-סגנַאגרעביא PR ןטלַאהפיוא ךיז געט יירד ךָאנ .רעדניק PX עקנַארק

 ןריבארוצ JONI ןוא ,סַאג רעווַאקנָאל רעד ףיוא ןענופעג PT UNA ONT ,שזדָאל

 ONT TD ןעמ טָאה ,טרעוו א סעּפע טַאהעג טָאה ONT POX עטלדיזעגסיוא יד ןופ

 ,שזדָאל PP ןעמוקעגנָא ןענעז OND עלַא טשינ רעבָא ...לַאזקָאװ OW ןבירטעג יינ

 געט יד ןופ לייוו ,געוו ןטנַאקַאבמוא םעד PIN עזייר יד טצעזעגטרָאפ ןבַאה

 ןוא עטלַא רעקילדנעצ טױטעגּפָא ןצירפשנייא טימ ןעמ ONT רָאפסױרַא םענופ

 סלַא ERT םעניא ןרָאװעג ןפורעגניירַא זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ א .ןעיורפ עקנַארק

 ןענעז'ס .גנונעדרָא PR טשינ סעפע זיא טרָאד IX ,טקרעמַאב טָאה ןירעצעזרעביא

 רעכלעוו ,רָאטקָאד רעשיליופ PR PIN ,םיריוטקָאד עשטייד עכעלטע ןעוועג טרָאד

 רעקשטיטלַא רעדעי .רעטסעווש"ןקנַארק עכעלטע ןוא שיליופ ןטוג א טדערעג טָאה

 -רעביא רעד ןסייהעג ןבָאה ןשטייד יד .קנַאב ערעדנוזַאב ַא ףיוא ןגעלעג זיא

 יז לייוו ,ןקערש טשינ pr ןלָאז ייז זַא ,ןעיורפ עטלַא יד ןרעלקרעד ןירעצעז

 ןרָאװעג זיא ןירעצעזרעביא יד .חוכ ףיוא גנוצירּפשנייא ןַא עזייר רעד רַאפ ןגירק

 קעווצ םעד ןגעוו םיריוטקָאד עשטייד יד ןופ םיזמר יד ןופ ןקָארשעגרעביא ױזַא

TDןעגנוצירפשנייא יד , INיז  IND ONTןעגנערבסיורַא טנָאקעג טשינ קערש  PP 

 -טסביוא רעקשטיטלַא WW ,יורפ רעדנילב-בלאה א ןבענ ןענַאטשעג זיא יז .טרָאוו

 -רעפעט ןפיוא רעלעק א ןיא טניווועג טָאה עכלעוו ,ַאקסנישזוב ןירעפיוקרַאפ

 DIY שידיי ףיוא ןגירשעג ךיוה טָאה ַאקסנישזוב עקשטיטלַא יד .ןינָאק PX קרַאמ
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 ץירפש א OM ןגיובעגרעבירַא ריא רעביא ךיז טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד ןשטייד

INT PNזַא טסייוו יז זַא  ONTזיא  IWץירפשנייא  ISןטיוט  PNןרעוו רוטפ , 

 עטצעל עריא טימ טפמעקעג טָאה עקשטיטלַא יד .ןגיל זיא TNT ייז ONT ןוא

 ONT םורַא העש לטרעפ ַא PR .גנוצירפשנייא יד PRO Pr קידנזָאל טשינ ,תוחוכ

 ןזיװעגסױרַא ךָאנ ONT סָאוו ענייא .טבעלעג טשינ רעמ סעקשטיטלַא יד TD רענייק

 -סקעט א ןופ ןירעמיטנגייא יד ,עזיורק יורפ עטלַא יד ןעוועג זיא ,ןבעל ןופ םינמיס

 ץירפשנייא ןטייווצ א ןעמוקַאב טָאה עטלַא יד .טַארטסיגַאמ ןגעקטנַא ,טפעשעג ליט

 וצ טפעלשעגוצ PT PN קנַאב רעד ןופ PRON טנָאקעג INI טָאה יז ױזַא יוו ןוא

 PT גישמ טשינ רענייק We -- ONT ןרעדנַא PR ןשזאגאב גרַאב םעד

 קעפ ערעייז ןעמונעג ןבָאה עטלדיזעגסיוא יד ןעוו טכַאנ רעבלַאה ייב

TINןשיווצ ןגיל ןענופעג עזיורק יורפ יד ייז ןבָאה ,לַאזקָאװ םוצ ןייג ןביוהעגנָא  

 ןשטייד יד .ןייזטסּווואב םייב ןעוועג INI TN טבעלעג ךָאנ טָאה יז ,קעפעג

 עקידססוג יד טָאה ONT ,ָאטעג רעשזדָאל ןופ סנַאלובמַא IN ןפורעגסױרַא ןבָאה

 ןרָאװעג PR טימ זיא סָאװ PR ןברָאטשעג זיא יז ןעוו .ןעמונעגוצ עקשטיטלַא

 .טסּווואב טשינ רימ זיא

 וואפעזוי (ב

 PT טָאה רעדיוו ןוא ,סעטַאלב PR ןעקניזעג ןבָאה ןסאג רעשזדָאל יד

 ,ןשטנעמ עטרעטאמעגסיוא MIMD עטצעל יד זיב ,יד ןופ שרַאמ רעד ןביוהעגנָא

 ןסָאשרעד זיא ןלַאפעגקעווַא זיא'ס רעוו .תומהב יוו רעגרע ןבירטעג טָאה'מ עכלעוו

PRNןפיוא  VIN 

PNיד טָאה טכַאנ רעליטש א  INDרענייק .טרירעג  ONTטסווועג טשינ  

 יד לעיצעפס ןוא טקינייפעג טָאה טשרוד רעד .ןרָאפ רימ גנוטכיר רעכלעוו ןיא

 ווו רעטרע יד ףיוא רעבָא ,טלעטשעגּפָא ןעוו ןטלעז ךיז טָאה גוצ רעד .רעדניק

 טזָאלעג טשינ ןפוא םושב סעצווַאפאטסעג יד ןבָאה ,ןייטש ןבילבעג אי זיא רע

PONרעסַאװ לסיב ַא ןעמענ וצ . PRירפ רעד  PT ONTןזיוועגסיורַא , IN 

 -עגסיוא יד ןענעז גָאט ןטייווצ PR טשרע .ןילבול ןייק ayy ןפיוא ןרָאפ רימ

 זיא ONT .(טנגעג רענילבול) יקסיירָאגליב"ווופעזוי ןייק ןעמוקעגנָא עטלדיז

 ןקיטליגטנע םוצ טריפרעד ONT ONT ,ןייפ ןוא תורצ ןופ עיצַאטס עיינ א ןעוועג

 טשינ ןוא טעשטרוקעגנייא .טיינשעג לסיב א ןוא טנגערעג טָאה'ס .םוקמוא

 עגוצ PR עטלּפענרַאפ טימ PT“ ןבָאה ,ןשטנעמ עטקיטייוורַאפ ,ענעפַאלשרעד

 רעדילגטימ יד טימ ןעגנודעג ךיז ךיוה ןבָאה עכלעוו ,סרעקינייפ ערעייז וצ טקוק

 ץרעמ PR טָאה סָאוו ,עלעטעטש ןיילק א זיא ווופעזוי .טַארנדוי ןקיטרָא ןופ

 ענלצנייא ,עטקַאהעגּפָא יד ןופ .רעניווונייא טנזיוט יירד ַא ךרעב טלייצעג 1
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 ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,ןרעיוא ערעזדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענעז סָאוו ,רעטרעוו

 וצ אד ךעלגעממוא זיא סע זַא ;תוריד עיירפ PP ןַארַאפ טשינ זיא אד זַא

 .עימעדיפע I PD ךורבסיוא I טימ טָארד'ס TN ןשטנעמ ליפ יווא ןצעזַאב

PT ONT INTלייט רעטסערג רעד  PDטצעזאב ענעמוקעגנָא יד  PRעשידיי  

 ,ןישעשזבעשטש PP טריטרַאּפסנַארטרעביא ןעמ טָאה לָאצ עסיוועג א .ןעגנוניווו

 ןעגנולעג זיא עכעלגעמרַאפ יד .ךעלטעטש עטנעַאנ ערעדנַא ךָאנ PX שטשָאמַאז

INDשזַאגאב םעד .גנוניווו ַא ןטסירק ייב ןעמוקאב וצ טלעג ךס ַא  TDיד  

 עקיטציא יד PR .עּפָאש עסיורג א PN ןגַארטעגניירַא ןעמ טָאה ענעמוקעגנָא

 א PR טנַאװעגטעב ןעמענטימ Pr טימ טגעמעג ןדיי יד ןבָאה רעצעלּפדןיווו

 טכַארטעג טלָאמעד טָאה רעוו .םירוּפ ןלַאפעגסיוא זיא גָאט םעד ןיא .שעוו לסיב

 ןעמונעגפיוא ךעלדנײרפטסַאג ןרָאװעג ןענעז עטלייצעג רָאנ ? םירוּפ ןרעייפ ןגעוו

 טנגעגאב טשינ טציא זיב ךיז ןבָאה ןדיי רעװָאפעזוי יד .רעניווונייא יד דצמ

 רעבירעד ,טבעלעגרעביא טשינ ONT ךיוא ןיילַא DR ןשטנעמ עטלדיזעגסיוא טימ

 .ףָארטש עטנידראפ טשינ א IND גנורעדילגנייא-ןסאמ יד טכַארטַאב ייז ןבָאה

 טקיש'מ ןעוו זַא ,טביילגעג ןדיי ןבָאה ,ווופעזוי ןיא PIN יוזא ,םוטעמוא ייוו ױזַא

 זיא טנגעג רענילבול יד .ןעלדיזסיוא טשינ ייז ןעמ טעוו ,םיטילפ ןיירַא ייז וצ

IXדישרעטנוא  TDטנעגעג רעד  MDואגעטראוו, " ONTטַאמילק ןפרַאש גונעג א . 

 רעבמעטפעס געט עטשרע יד ןוא ,יַאמ ןטימ ןיא זיב טרָאד טרעיוד רעטניוו רעד

 -שירפ יד ייב טָאה רעטניוו רעפראש רעד .לטסערפ א ןליפ ןיוש ךיז טזָאל

 -יצנַאךעגנול ןוא עפירג יוו ,ןטייקנַארק ענעדישרַאפ ןפורעגסיורַא ענעמוקעגנָא

 -קעווַא ןביוהעגנָא ןבָאה עּפָאש רעד ןיא ןשזַאגַאב עטלמַאזעגנָא יד ןופ .גנוד

 ,ןעמענוצוצ ןזיוואב טשינ ןבָאה ןשטייד יד ONT ONT .ןכאז עקיטכיוו ןעמוקוצ

 יד טיול ןבעגעגסיורַא ןעמ ONT ןשזַאגַאב יד .תובנג TD ןברק א ןלַאפעג זיא

 עטכַאמעגפיוא ןענאטשעג ןענעז ןזילַאוו יד ,תיבי-ףלַא ןכָאנ ךיוא VPN ,טעטש

 ןטיה וצ טלעטשעגנייא טָאה סָאװ ,טכַאמ יד וליפַא .עטנפעעגפיוא קעז יד ןוא

 דאב יד PD ןרָאצ רעד .תובינג עקידרעטייוו יד ןטיהרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה

 -סיוא זיא גנילירפ ןופ ןעמוקנָא ןטימ .ץענערג ןייק טַאהעג טשינ טָאה עטלווע

 ,םיריוטקַָאד עכעלטע יד ןופ ףליה עשיניצידעמ יד ,עימעדיּפע-סופיט א ןכָארכעג

 גנוטיירּפשרַאפ יד ןטלַאהנייא טנָאקעג טשינ ONT ,ןענופעג טרָאד PT ןבָאה סָאװ

 טנכייצעגסיוא לעיצעפס PT טָאה םיריוטקָאד יד ןשיווצ .עימעדיפע רעד ןופ

 ןוא ,ימ PP טרָאּפשעג טשינ טָאה רעכלעוו ,קוישעל רָאטקָאד רעכעלטסירק רעד

 לייוורעד .ןבעל ןייז ןעקנַאדרַאפ I OX טָאה עטלדיזעגסיוא יד ןופ רענייא טשינ

 אצוי-לעופ א ןעוועג זיא ONT .טרענעלקראפ טשינ עימעדיּפע-סופיט יד PT טָאה

 יד ןופ לייט רעטסערג רעד .ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה טשינ ןוא רעגנוה ןופ

 טיורב -- .טייקכעלגעמיץנעטסיזקע PP טַאהעג טשינ אד ןבָאה םיטילפ רענינָאק
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 עקימורַא יד עכלעוו ראפ ,ןעלקיטרַא-סוסקול ןעוועג NT ןענעז לּפָאטרַאק ןוא

 -ּפָארַא ךיז ןופ POR ןבָאה ןשטנעמ .ןזיירפ ענעצלַאזעג ןעמונעג ןבָאה םירעיופ

 תוריד עגנע יד PD עקנַארק יד .טיורב לקיטש א ןעמוקַאב וצ ידכ ,טפיוקרַאפ

 .רעלעטיפש יד ןיא טנגעגמוא רעד ןיא רענעגעוו יד ףיוא טריפעגסיורַא ןעמ טָאה

 יד טעגרהעגקעווא טשינ טָאה'ס ןעמעוו .ןעמוקעגקירוצ ןענעז ייז ןופ קינייוו

 רעכעלקערש ןיא זיא ,ערעדנַא ןשיווצ .רעגנוה ןופ ןברָאטשעג זיא ,עימעדיפע

 רעטסעווש ריא ןוא יקסווָאקירטס רעשדלעפ רענינָאק ןופ יורפ יד ןברָאטשעג טיונ

TNא  JOיד .ערעדנַא  PPסָאוו  ONTערעטיש ןבעגעגסיורַא  IWרעד ראפ  

 .ןלייטרַאפ IS ןעמעלַא MDA ןעוועג טשינ זיא ,גנורעקלעפַאב רעמערַא

 .סעיסערפער עכעלגעטיגָאט יד ןטלַאהעגנָא INI ןבָאה םעלַא םעד וצ

 ןענעז רעטעפש טשרע) ןילבול ןייק ןשטנעמ עגנוי טּפַאכעג ןבָאה ןשטייד יד

 ,ווופעזוי ןופ OM רעד .(קענאדיאמ רעגַאל-סגנוטכינרַאפ PN טקישעג ןרָאװעג רימ

 ייב ןבָאה ,רעדניק ענייז טימ ןעמַאזוצ ,טסידַאס ַא ,רוכיש א ,שטייד-סקלָאפ א

 .גנורעקלעפאב רעד ייב טביורעג טייהנגעלעג רעדעי

 עכעלגעטיגָאט א ןרָאװעג ןענעז ןעיירעסיש PR סעיצובירטנָאק ,סעווַאלבָא

 ןטשרע םעד ןעמוקעגרָאפ זיא עיצוקעזקע ערעסערג עטשרע יד .גנוניישרעד

 ןשיווצ .םיטילפ יד ןופ לייט ַא טריפעגניהַא טָאה ןעמ ּוװ ,יירָאגליב PR ,1942 יִאמ

 ןוא (ןירעדיינש א ןעוועג זיא יורפ ןייז )סוטאעב השמ ןעמוקעגמוא ךיוא זיא ייז

 IND“ זיא עיצוקעזקע עטייווצ יד .(רעש יסַאב TD ןאמ רעד) קעלַאװַאק לדָאג

 VR עקיטרָא -- ןדיי 150 ןעמוקעגמוא ןענעז סע ןעוו ,תועובש ןעמוקעג

 ,עקיש קחצי ןעגנַאגעג זיא עיצוקעזקע רעד וצ ייר רעטשרע רעד ןיא ,רענינָאק

 ןיא טלַאהפיוא ןייז תעב טָאה רעכלעוו ,דיי רענינָאק רעמורפ ןוא רערעטלע ןַא

 רע ONT עיצוקעזקע רעד TD DIX םוצ קידנעייג .ערעדנַא ראפ טבעלעג ווופעזוי

 ,םירבק ענעפַא יד ייב ןייטש ןבילבעג ןענעז wr ןעוו .תוליפת טעשטפעשעג

 IN ,ןטעבעג ייז PR ןדיי עקידנעיירש ךעלקערש יד וצ ןדנָאװעג ךיז רע טָאה

 ןבָאה עכלעוו יד ,ןָאט בילוצ טשינ PR ,טיוט םעד ןעמעננָא ץלָאטש טימ ןלָאז ייז

 .ןדלַאוועג ערעייז ןופ האנה

 תולעפתה טימ לופ ןעוועג ןענעז ,תונברק יד ןבַארגַאב ןבָאה ON ,ןדיי יד

 DN INI“ רע DONA טונימ רעטצעל רעד PR SPT ןטלַאה סעקיש דיי םעד ראפ

 תומשנ יד ןוא המשנ ןיימ רעביא PR ביג ריד ,תובא עניימ ןופ טָאג, :ןגירשעג

 עיצוקעזקע יד .רעטרעוו עטצעל ענייז ןעוועג ןענעז סָאד ."רעדירב עניימ ןופ

 .לטעטש ןופ טנעָאנ טריפעגסיוא ןשטייד יד ןבָאה

INטלדנַאהעגנייא ךיז טנָאקעג טָאה'ס רעוו טָאה הטיחש רעד  INDיד  

 .ןזייוואב טנָאקעג סע TANT קינייוו רָאנ ,ןדנווושראפ ןוא ןריפאפ סנשָארג עטצעל

 .טלעג JO א טסָאקעג טָאה סע תמחמ
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 -רענאזיטראפ יד טקרַאטשעג ךיז ןבָאה רעדלעוו רעשטשָאמַאז יד ןיא

 ןלאפנָא ;טנאק-יגולד PR קַאטרַאט רעד ןדניצעגרעטנוא ןרָאװעג זיא'ס .סעיצקַא

PNעירעמראדנאשז  TINָאּפַאטסעג , TINןטרָאּפסנַארט טעטכינרַאפ , ONT)טָאה  

 בָאה טכַאנייב ןוא גַאטייב .ןדיי ןגעק סעיסערפער יד טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ

 ךיז טימ קידנריפ ,ץעשזלעב ןייק ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,ןגוצ יד טשיורעג

 IND“ ןענעז טנגעג רעשטשָאמַאז רעצנַאג רעד PN .תונברק רעטנזיוטדרעקילדנעצ

 ףיוא ייר יד זיא יירָאגליב ,שטשָאמַאז ,ןישעשזבעשטש INI .סעיצקַא ןעמוקעג

 .ווָאפעזוי

 עשטייד ַא ןזיוואב ךיז טָאה 1942 ילוי שדוח ןופ געט עטשרע יד ןיא

 עטלושעגסיוא לעיצעפס 1000 ךרעב ןופ לָאצ רעד PR ,גנולייטפָא עשירעטילימ

 ,עדנַאמָאק-ףָארטש PP ןעוועג טשינ זיא ONT .סעיצקַא עכלעזַא ןריפוצכרוד

 טריטורקער PT ONT גנולייטפָא יד .רענַאזיטרַאּפ יד Dom המחלמ ןריפ וצ רָאנ

 ןגעק עיצקַא ןייק טריפעג טשינ ןבָאה ייז .טלעוורעטנוא ןוא ןטסילַאנימירק ןופ

 ,םירעיופ יד קידנגניווצ ,רעפרעד יד ףיוא ןלַאפנָא טכַאמעג INI ,רענַאזיטרַאּפ יד

 טשינ ןבָאה םירעיופ יד ןעוו .רעדלעוו יד PR רענַאזיטרַאּפ יד ןכוז ןלָאז ייז

 ןדעי ןסיש וצ קיטקַאט א ןעמונעגנָא ןשטייד יד ןבָאה ,רעצעלפ יד ןזיוועגנַא

 .טולב PD טקייוועגכרוד ןעוועג זיא טנעגעג רעשטשַאמַאז עצנַאג יד .רעיופ ןטנעצ

 ילוי ןטנציירד םעד ,קיטנָאמ רעטנַאקַאב רעד ןעמוקעגנָא זיא בצמ םעד ייב

 ןוא רעטילימ טלעטשעגסיוא ייז ןבָאה סעקשזעשטש ןוא ןגעוו יד ףיוא ,2

 ןדיי יד .ןדיי טניווועג ןבָאה'ס ּוװ ,זיוה סעדעי טלגנירעגמורַא ןוא ייצילָאּפ

 םעדיוב PD ןרעטשינכרודַא JONI ןוא רעזייה ערעייז ןופ טריפעגסיורַא ןעמ טָאה

 ערעקרַאטש יד .לטעטש ןופ קרַאמ ןפיוא טלמַאזעגפיונוצ -- רעלעק םוצ זיב

 -סיורַא רעטעפש ייז טָאה'מ) .ןפורג ערעדנוזַאב PR טלעטשעג ןעמ טָאה רענעמ

 יז PR טָאה'מ ,סָאטיוא-טסַאל ןעמוקעגנָא ןענעז סע .(קענַאדיימ PP טריפעג

 ןענעז ןדלַאװעג ןוא ןייוועג ONT .םינקז PR רעדניק TMD ןבירטעגניירַא

 -עטילימ רעד בילוצ PT טָאה ןסַאמ יד ןופ רענייק .םימשה בל דע ןעגנַאגעג

 PN TEND INI ,םעד (OND .ןענעבנגסיורַא טנַאקעג טשינ גנולגנירמורַא רעשיר

 ןטכידעג ןיא ןטלַאהַאב וצ ךיז ןעגנולעג ןשטנעמ See עניילק א זיא ,ירפ רעד

 .(טעוועטַארעג םעד בילוצ ךיז ןבָאה ייז ןופ עכנַאמ ,האובת טימ דלעפ

 ןופ דיי א ,טריפ ר"ד טָאה ןדיי םלוע ןקידנענייוו םוצ קרַאמ ןפיוא

 ,קינווַאקלופ רעשיכיירטסע רענעזעוועג א ,רָאי 70 רעביא ןופ רעטלע ןיא ,ןיוו

 טימ ןדנָאװעג PT“ ,ווָאפעזוי PR טניווועג OY רָאי א ןיוש טָאה רעכלעוו

 ןַארַאפ ךיוא זיא'ס ,ןשטנעמ עגנוי JO א ךייא ןשיווצ XT זיא'ס, :רעטרעוו יד

JO KXךייא לָאז .סע סייוו ךיא ,ןבראטש וצ רעווש רעייז זיא סע .רעדניק  

 ןרעסואימ א טימ ןברַאטש ְךָאנ ןלעוו סרעקינייפ ערעייא זַא ,קנַאדעג רעד ןטסיירט
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 ,תורוד עקיבייא ףיוא דיילטימ ow ןייק ןייז טשינ ייז טימ טעוו סע .טיוט
 ןופ POND םעד ףיוא ןעמוק לָאז קילגמוא IN .ןייגכַאנ ייז טעוו האנש א ןוא
 רעשטייד רעד ןיא ךאנ וצרעד ןוא ,ךיוה טדערעג טָאה רע ben ."רעדרעמ יד
 ךַאנרעד .גנורעדנּוװרַאפ TD טרענייטשרַאפ יוו ןייטש ןבילבעג ייז ןענעז ךַארּפש
 ןזיוואב ךיז טָאה רָאטקָאד רעטלַא רעד IVAN ,םיא ףיוא ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה
 -סיוא ךס א טקרעמַאב םיא ייב ןַאד ןבָאה ןשטייד יד .ןסיירוצסיורַא ייז ןופ
 -סיוא טָאה טריפ ר"ד .גירק-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןלַאדעמ -- ןעגנונעכייצ
 המחלמ יד ןבעלרעביא טעוו ךייא TD רעצעמע ביוא, :ןדיי יד וצ ןגירשעג

TIXטעוו  PTןפערטנָא  PRםיא טלייצרעד ,ןוז ןיימ ףיוא ץעגרע טלעוו רעד , 
 יו רעדרעמ עשיטסירעלטיה יד IND ןקָארשרעד טשינ PT טָאה רעטַאפ ןייז זַא

 טימ ןעמַאזוצ .רעקיטש ףיוא ןסירעצ ךעלבעטשכוב םיא ןבָאה ןשטייד יד

 ןופ טמַאטשעג טָאה עכלעוו ,ןיטסירק ַא ,יורפ ןייז ןעמוקעגמוא ךיוא זיא םיא

 .החפשמ רעשיכיירטסע ,רעטלַא ,רעקידסחוימ ַא

 םעד ADIN ןרָאפעגּפָא סָאטיוא-טסאל יד ןענעז ערעדנַא יד ךָאנ ענייא

 TR רעבירג יד PR טּפוטשעגנײרַא Wa טָאה עקידעבעל יד .ץַאלּפ-עיצוקעזקע

 זיא עיצוקעזקע רעד PD טייצ רעד רעביא .ןטַאנארג ייז ףיוא ןפרָאוועג

 -עג ךיז טָאה'ס .ןשרַאמ עכעליירפ טליפשעגוצ TN רעטסעקרַא IX ןענַאטשעג

 ןבָאה ,ץאלפ-םוקמוא OW טריפעג ONT ןעמ ONN ןשטנעמ עכנַאמ זַא ,ןפָארט

 טגָאיעגכָאנ TINT ןקַאילָאּפ עיירט שטייד רעבָא ,םינילת יד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז

 יד PD טנעה יד PR ןבעגעגרעביא PR טּפַאכעג ייז ,ןדיי ענעּפָאלטנַא יד

 ,ץעלרעט ןוז ןוא רעטָאפ רעד טנכייצעגסיוא ייברעד PT טָאה לעיצעפס .רעדרעמ

 ןקירָאיגנַאל רעייז ןבעגעגרעביא ךיוא TP עטפאכעג יד ןשיווצ ןבָאה עכלעוו

 .םארב קרַאמ -- טילפ ַא ןופ ןוז ַא PR ,ןייטשנַארב ןכש

 ןעמַאלפירעייפ ןזיוואב PT ווָאפעזוי רעביא ןבָאה טכאנ רעד ןיא טעפש

 יד PD NOY IN טכַארבעג טניו רעד טָאה ץַאלּפ-עיצוקעזקע םעד ןופ ןוא

 -רעווש א ןסירעגסױרַא PT ONT DIP YON יד ןופ םענייא ןופ .ןדלַאװעג

 יד קידנביירטסיורַא .ווארדזנאב עילימַאפ רעד ןופ ,לדיימ קנַארק טעדנווורַאפ

 ןבָאה עכלעוו ,עקנַארק טעגרהעגקעווַא ןשטייד יד ןבָאה ןעגנוניווו יד ןופ ןדיי

/ 

 ל"צז ץישפיל בקעי 'ר ברה ןופ טפירשרעטנוא יד
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 -ידובכב רעד ןעמוקעגמוא ךיוא זיא ןפוא םעד PW .ןגעװַאב טנעקעג טשינ ךיז

 PR קידנגיל ןסָאשרעד טָאה'מ ןכלעוו ,ל"ז ץישפיל ברה ,ןינָאק ןופ בר רעק

 ,ךעלדיימ ייווצ עטריטּפָאדַא TIN יורפ ןייז ןרָאװעג ןסָאשרעד PIN ןענעז'ס .טעב

oxענייא  PDרעד ןופ הבורק ַא ןעוועג זיא ייז  PRIןופ טנַאמיד םירמ  

 ,שילַאק

 ןענעז ,רופכ"םוי PN הנשה-שאר ןשיווצ ,רעבָאטקָא ןיא ,רָאי ןבלעז ןיא

 רעד ןופ PX ןדיי רענינָאק יד PAN ץעיװָארטסָא ןופ ןדיי יד טימ ןעמוקעגמוא

 ןשיווצ ,ילַאקנַאיצ טימ דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ןענעז ייז ןופ לייט א .טנגעגמוא

 .ןעזייא עילימַאפ רענינָאק יד ךיוא ערעדנַא
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 (טפָארפ) ןיקשיפ אלעפ
 (םייתעבג)

 יקסיירָאגליב-ווָאפעזוי

Toy.ןענעז ןשטייד יד יוו  PPR Poןבָאה ןינָאק  MTןבעגעגסיורא  

 IVT“ זיא סע TN ,טלעג ץנַאג רעייז ןבעגקעווַא ייז ןזומ ןדיי זַא ,לעפַאב ַא

 עשידיי טריזיווקער ןבָאה MT .סעטָאלז 2000 PT ראפ ןזָאלוצרעביא רָאנ טביול

 ןעמוקעגנָא ןענעז סָאוו ,ןשטייד טצעזעגניירַא טרָאד PR .תוריד ןוא ןטפשעעג

 .רעדנעל עשיטלַאב יד ןופ

 -דַאלקַאז, סלַא ןדיי ןעמונעג ייז ןבָאה רופיכ-םויזברע AND גָאט א)

 ןעגנַאגעגמורַא ,ןעלסקעוו עלא קנַאב רעשידיי רעד ןופ ןעמונעגוצ ,("סעקינ

 ןלָאצַאב PRT ייז טרעדַאפעג TN ןעלסקעוו יד ףיוא ענעבירשעגרעטנוא יד וצ

 ,ןטפעשעג יד PD תורוחס ןריקסיפנָאק ןביוהעגנָא ייז ןבָאה דלַאב .בוח רעייז

 -נָאק ץלַא ONT ,ןעגנוניווו עטַאווירפ יד TD ןעלטנַאמ TN שעוו וליּפַא ןוא

 .זיוה סיקסנישֶאלַאשזד pr רעגַאל ןסיורג ַא PR טרירטנעצ

 א ןעמונעגנעמַאזוצ YT ןבָאה ,ירפ רעד ןיא רעבמעווָאנ ןטס20 םעד

 -טכעש PR טריפעגניירַא ייז ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט ןסיורג

 ןדיי לייט רעד .ץעיװָארטסָא TP טקישעגקעווַא זייוונפורג WIN ןופ ,זיוה

 יד IS ןטפעשעג יד ןבעגקעװַא טזומעג טָאה ,ןינָאק PR ןבילבעג זיא סָאװ

 PR הרוחס Soon א ןעװעטַארוצּפָא ןעגנולעג ךָאנ זיא סע ביוא ןוא ,ןשטייד

 לסיב ַא IND ןטסירק וצ טפיוקרַאפ ONT ןעמ ONT ,ןטלַאהַאב ONT TN ןכַאז

 ךעלקעפ טקישעגקעװַא ךָאנ ןכָאװ עכעלטע עטשרע יד PR ןוא .גרַאוונסע

yoy vnעטנַאקַאב ןוא סעילימַאפ וצ  PRָאטעג רעשזדָאל . 

 ןעמונעג ןשטייד יד ןבָאה ןינָאק ןיא ןדיי ענעבילבעגרעביא יד ןופ

 ןדיי ענעבילבעגרעביא יד ,טלעג ייז ייב טסערפעגסיוא ןוא סעקינדַאלקַאז

 ON“ רעד ןופ ןשטייד .ןטעברַא ערעווש ענעדישרַאפ וצ ןייג טזומעג ןבָאה

 ךעמ MW TD ,טעברַא וצ ןדיי טּפַאכעג TN ןטנַאיצילימ ןרָאװעג ןענעז טנגעג

 YA" ןבָאה רענעמ .טעדנּוווראפ TN ןגָאלשעצ ןעמוקעגמייהַא גָאט ןדעי זיא

 עצרַאװש ,ערעווש ערעדנַא ONO רעדָא ,סעּפָאקָא יד ןטישראפ םייב טעברַא

 יד ןוא ןעגנוניוו עשטייד ןקינייר טזומעג ןבָאה ךעלדיימ ןוא ןעיורפ .ןטעברַא

 .ןראשַאק-רעטילימ

 ON“ טנווָא קיטיירפ לָאמ א זיא ,רעב םינכש ערעזדנוא PD רענייא

 ןרָאװעג טקרעמַאב רע זיא ,ךריק רעשטייד רעד ייב רעסַאוו ןעמענ ןעגנַאגעג

TNTייז .טייליָאּפַאטסעג ייווצ  ON TANTטריפעגניירַא  IVT PRלַאקָאל  
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 WO ןעוו ,טכאנ יב טעפש טשרע .ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ טרָאד ON ןוא

 ,רעטקיטולבעצ א ,ךיז רע טָאה ,ןעמוקעגמוא IND ןטלַאהעג ןיוש OX טָאה

 .ןפערט טפָא ןגעלפ YM ףיוא ןלַאפרעביא עכלעזַא .םייהַא טפעלשעגוצ

 AND PIN“ ייז ןבָאה ץעיווארטסַא PP גנולדיזסיוא רעטשרע רעד ייב

 .ץנעגילעטניא רעשיליופ רעד ןופ לייט א טקיש

 -ַאפ עשידיי עקירעביא יד ןעמונעגפיונוצ ייז ןבָאה 1940 ילוי ןיא

 ןייג טזומעג ןבָאה טנגוי PR רענעמ .ןרופ ףיוא טקַאּפעגנָא ייז ןוא סעילימ

 עשטייד יד ONT געוו ןפיוא .(ץעשזדָארג) ץעיורג לטעטש םעד pa ow וצ

 זדנוא ןעמ ONT ,ץעיורג PP קידנעמוקנָא .ןגָאלשעג ךעלרעפעג זדנוא ךאוו

 רַאפרעד ,טעברַא ענעדישרַאפ ףיוא רעפרעד יד PR TWOP וצ טקישעג

 .רעבעגסטעברַא יד ייב ןסע ןעמוקַאב

PRףיוא ןוא ןעמונעגנעמַאזוצ רעדיוו זדנוא ןעמ טָאה ,1941 ץרעמ  

 זדנוא ןשטייד יד ןבָאה םעד IND .ןינָאק ןייק IND רעד וצ טקישעג רענעגעוו

 גנואיירפאב רעד INI קעדאצ םחנמ רעלטעצַאק רעד

 ַא ,ווופעזוי ןייק ליוו רעוו ןוא ,ווּורּוגַאז ןייק ןרָאפ ליוו סע רעוו ,טגערפעג
 ןייק טרידיצעד ךיז ןוא ןינָאק ןעז לָאמ א ךָאנ טלָאװעג טָאה זדנוא ןופ לייט

 ךָאנ ןפָארטעג רימ ןבָאה ,ווופעזוי JP ןאב רעד טימ קידנעמוקנָא .ווּופעזוי

 ךיוא זדנוא ןבָאהס .ךעלטעטש ערעדנַא ןוא לַאװכיר ,קסלוקס ןופ ןדיי

 א טימ NOVA רענעפַא IN ןעוועג ךָאנ זיא ONT ,ןדיי עקיטרָאד טרַאװעגּפָא
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 זדנוא ןבָאה ייז ,ץישּפיל בר רענינָאק רעד ןעוועג זיא זדנוא טימ .טַארנדוי

 ןעמוקעגנָא ךיוא זיא רעטעפש לסיב א .ןבוטש עשידיי PR טריטַאווקנייא

 ,שזַאגַאב רעזדנוא ןופ לייט א

 PR טעברַאיסגנַאװצ ענעדישרַאפ ףיוא ןעגנַאגעג רימ ןענעז טרָאד

 PR ןעיורפ .גָאט ַא טיורב לטרעפ ַא ןגירקעג ןעמ טָאה ןסע וצ .קַאטרַאט א

 -פיוא רעד רעטנוא רעדלעוו יד ןיא סעדגַאי ןביילק טזומעג ןבָאה רעדניק

 .גָאט א סעדגַאי ךעלשיוק 2 ןעוועג זיא עמרָאנ יד .טניה טימ ןשטייד ןופ טכיז

 -דַאלקַאז סלַא רענעמ עלַא טּפַאכעג ייז ןבָאה רעטעפש ןכָאװ עכעלטע

 -רעד דלַאב ייז ןבָאה ןדיי 48 .טלעג-זיילסיוא עמוס א טגנַאלרַאפ TIN סעקינ

 ,טיירפאב לייט א ייז ןבָאה ,טלעג סָאד ןגירקעג ןבָאה ייז יוו םעד ךָאנ ,ןסָאש

 .ןפָאלטנַא ןיילַא ןענעז עכעלטע

 ןיא עטנַאקַאב ןופ לקעפ א ןעמוקַאב ךָאנ ןעמ טָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 -עג זדנוא זיא סָאװ ,סעדגַאי יד TD PAX טבעלעג ןעמ ONT ױזַא ןוא ןינָאק

 .ןשטייד יד ךעלשיוק ייווצ יד ןבעגּפָא ןכָאנ ןבילב

pKןעוו ,קיטנוז א ןיא ,לָאמ  PRןענעז קעינָאמ רעדורב ןיימ טימ  

onרעגייז א 5 ךעלנייוועג  PRקעװַא ירפ רעד  PRןענעז ,דלַאװ  PINיד  

 יד PR ווופעזוי ןופ ןדיי VOR טריפעגקעווַא TN סָאטױא טימ טייל-,ס .ס

 רעוועגנישַאמ טימ ןסַאשעגסיוא ןדיי YON טעברַא רעד תעב ןוא ,סנבורגנייטש

TNןטַאנַארג . 

 ךעלקערש ןבָאה ,יירעסיש יד קידנרעה ןוא דלַאוו PN קידנעייז ,רימ

 רימ ןבָאה אד .טָאטש יד PR טרָאד PD סױרַא טווורפעג PR ןגירקעג ארומ

 ןופ טזָאלעג טשינ ייז טָאה ןעמ זַא טלייצרעד ןבָאה עכלעוו ,ןטסירק ןפָארטעג

 רימ .ןיהַא ןייג וצ טשינ ,ןטָארעג זדנוא PR ךריק רעד PR ןייגניירא טָאטש

 ,דלַאװ PN קירוצ ןענעז

 TTINA TIN“ ווּופעזוי ןופ דיי ַא ןפָארטעג רימ ןבָאה ,געוו ןפיוא קידנפיול

 ,טלייצרעד ןוא ,עגושמ בלַאה יוו ןעוועג זיא יז .ןינָאק ןופ רעטכָאט ַא סווָארדז

INןסָאשעגסיוא ןדיי עלַא טָאה ןעמ ןעוו  PRךרוד יז זיא ,ןבורגנייטש םעד  

 קעווא TIX ןכָארקעגסױרַא עטיוט יד רעטנוא ןופ WN ןבעל ןבילבעג סנ ַא

PRדלַאװ , 

 סָאװ ,"עשטינשעל, ַא וצ ןעמוקעגנָא זיא ןעמ Pa ןפָאלעג ןענעז רימ

 ,טגָאזעג עשטינשעל רעד טָאה סנגרָאמ וצ .ןקיטכענרעביא טזָאלעג זדנוא טָאה

INןריפקעווַא זדנוא ןעק רע  ISןעוועג זיא רעטומ רעזדנוא .רענַאזיטרַאּפ  PR 

 רימ .דלַאװ PR ןעמאזוצ ןעוועג ןענעז רעדורב ןיימ טימ PR ןוא ,ווופעזוי

 ןעניפעג וצ ךָאנ יז רשפא ידכ ,ווופעזוי TP ןייגוצקירוצ ןסָאלשַאב ןבָאה

 שממ ,יורפ סבַאװדעי ןפָאלעגנָא זיא געוו ןפיוא ױזַא קידנעייג .עקידעבעל א
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 -רעביא ONT יז TR ,טסּוװעג רימ ןבָאה ןעיירשעגסיוא עדליוו עריא ןופ .עגושמ

 רעד ייב טרעהעג טָאה יז ןעוו ןוא ,טסירק ַא ייב רעדניק ייווצ עריא טזָאלעג

 ןעוו .רעדניק יד וצ ןפָאלעג יז זיא ,עיצקַא רעד ןגעוו קירבַאפ PX טעברַא

 זיא יז .ןרָאװעג עגושמ רעצ OND יז זיא ,ןענופעג טשינ רעמ ייז טָאה יז

 ןבָאה .ווופעזוי PP ןייג טזָאלעג טשינ ןוא ןשוק טימ ןלַאפַאב עדייב זדנוא

 א וצ רעטייוו RIVA געוו רעטניה א ךרוד ןוא טיירפַאב ריא ןופ ךיז רימ

 דאס, עטקעס רעזעיגילער רעד וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,ןכש ןכעלטסירק

 ,ןביוהעגנָא PT טָאה עיצקַא יד ןעוו זַא ,טלייצרעד זדנוא ONT רע ."סעקינטָאב

 יז .ןטלַאהַאב ךיז לָאז יז ,טגָאזעג PR ןוא רעטומ רעזדנוא וצ PAN רע זיא

 ,טנָאמרעד ךיז יז טָאה רעטעפש רעבָא .טסירק ova רעלעק א PR POR זיא

INא ןבילבעג זיא בוטש ןיא  Wowסױרַא יז זיא ,גוצנָא  TNגעוו ןפיוא  ONT 

 טָאה ןמיס סלַא .ןדיי VOX טימ טריפעגקעװַא TX םרַאדנַאשז ַא טּפַאכעג יז

 רימ ןבָאה ױזַא .דיילק ריא ןופ ףָאטש לקיטש א טגנערבעג זדנוא ןכש רעד

 .רעטומ רעזדנוא ןופ ףוס ןקירעיורט םעד טסווורעד ךיז

 ןיא טכיש-טכַאנ טעברַאעג עיצקַא רעד תעב ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עכעלטע

 יו ןעזעג ךָאנ ןבָאה רימ .טעװעטַארעגּפָא םעד PINT א ךיז ןבָאה ,קַאטרַאט

 רעד תעב ,יד PD ןכַאז לסיב ONT טעװעבַארעצ ןבָאה ןטסירק רעװָאפעזוי יד

 םעד INI דלַאב ןענעז רעדורב ןיימ טימ ךיא .ןדיי עטלדיזעגסיוַא עיצקַא רעד

 .ץעיווַארטסַא TP OW וצ קעװַא

 ןוא עקיצומש ,עטרעגנוהעגסיוא ,רימ ןענעז ,ןייג געט עכעלטע ךָאנ

 לייט ַא ןפָארטעג רימ ןבָאה אד .ץעיװָארטסָא ןייק ןעמוקעגנָא ענעסירעגּפָא

 וו ,לקניו ַא ןענופעג ןפלָאהעג זדנוא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי רענינָאק יד ןופ

 רענייא ONT PON ךימ .סרעלדַא יד ייב טניווועג טָאה רעדורב ןיימ .ןעניווו וצ

TDוצ טריפעגניירַא סיקסלַאווָאק יד  INְךיי רעצװָארטסָא . ANT PRעצנַאג יד  

 ןדיי רעצווַארטסָא .טעװעטַארעג PT םעד PINT ַא ןוא ,םיא ייב טניווועג טייצ

 זדנוא ןוא ווופעזוי PR עיצקַא רעד ןגעוו ןביילג טלָאװעג טשינ זדנוא ןבָאה

 PORN IN ,ןרעווש טזומעג ןבָאה רימ .בר רעצװָארטסָא םוצ טריפעגקעווַא

 .תמא זיא

 PR טעברַאעג PX ןטרַאק-סטעברַא טַאהעג VON ןבָאה ןדיי רעצווַארטסָא

 "נָא יינ ,עדייב רימ .ןגעוואב יירפ טנָאקעג ךיז ןבָאה ייז .קירבַאפ-ןוייא רעד

 לַאגעלמוא ןעוועג ןענעז ,ןטרַאק-סטעברַא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה .ענעמוקעג

 JOY ןגירק וצ טכער PP טַאהעג טשינ ןוא

PXטייצ ַא  OVXטגנַאלרַאפ ןשטייד יד ןבָאה , INךיז ןלָאז ןדיי עלַא  

 יד ,לָארטנָאק ַא ףיוא ןטרַאק-סטעברַא ערעייז טימ prop x ףיוא ןלעטשוצ

 ןבָאה עקירעביא יד .טיירפאב ןעמ ONT ,ןטרַאק-סטעברַא טָאהעג ןבָאה סָאװ
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 ןוא קעינָאמ ,רעדירב ייווצ עניימ ייז ןשיווצ ,עקנילבערט ןייק טקישרַאפ ייז

 םעד ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ טלָאמעד ןענעז רענינָאק טייהרעמ יד .קעמַארבַא

 ןסַאשעגסיוא דלַאב ייז ןבָאה עטקישעגקעװַא יד ןופ לייט א .רעגַאל-םוקמוא

 .ץעיווָארטסַא רעטניה

 -ָארטסָא PR רעקנוב א PR ןטלַאהַאבסיוא PT ןבָאה זדנוא ןופ לייט א

 ןענעז רימ ,קערש"טיוט PR ןסעזעג עטקירדעגפיונוצ רימ ןענעז PINT .ץעיוו

 סע .טרָאװ ךיוה ןייק טדערעגסיורַא טשינ טָאה רענייק ,ןכָאװ 3 ןעוועג טרָאד

 דניק ַא ךיז טָאה לָאמ ןייא .רעדניק עניילק עכעלטע ןעוועג זדנוא טימ ןענעז

 סע טָאה ,ןסיורד ןיא ןרעה טשינ לָאז ןעמ ,קערש ND TX ,טנייוועצ קראטש

 -טסירק א טָאה ךָאנרעד .טקיטשרעד רעגניפ ענייז טימ רעטָאפ רענעגייא רעד

 רעצווַארטסַא PR טריפעגניירַא זדנוא טָאה'מ .טרסמעג זדנוא שזורטס רעכעל

 זדנוא ןכָאה טרָאד .רעזייה עטרעדנוזעגפָא 4 PD ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ָאטעג

 ,ײצילָאּפ עשידיי ןטיהעג

 עכעלטע טעבנגעגניירַא לּפָאטרַאק ןופ קעז PR ןעמ ONT טייצ רעד טימ

 .טעיועטַארעגּפָא לייוורעד OT ןוא ,רעדניק עשידיי ענענופעג

 ,רעריפ-ָאּפַאטסעג PD גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ָאטעג PR םישזער רעד

 -עג DN טָאה טרָאד .רעגנערטש ךעלקערש א ןעוועג זיא אניזעיווז ןַאטיּפַאק

 קידנעטש זיא רע ."רעטעפ רעצראווש רעד, -- ןפורעג ,חצור רעד ןפלָאה

 טּפַאכעג ןוא טכוזעג ONT ONT ,טנוה ןצרַאווש ןסיורג א wn ןפָאלעגמורַא

 ןיא ןטלַאהַאב וצ לייוורעד ןרָאװעג ןעגנולעג זיא'ס עכלעוו ,רעדניק עשידיי

 םיצולפ .ןשטייד יד ןופ ןלעפַאב יד טריפעגסיוא טָאה MOND עשידיי יד .ָאטעג

 NOVA PNR דיי םענענופעג ןדעי IND IN ,טכַאמעג טנַאקַאב ןשטייד יד ןבָאה

INטנַאיצילָאּפ רעשידיי א ןרעוו ןסאשרעד טעוו ,טרַאק-סטעברַא . 

 ,עלַאגעלמוא יד ,זדנוא WI געיעג דליוו א ןבייהעגנָא ךיז טָאה דלַאב

 TD IND רעגנערטש א רעטנוא טלמַאזעגפיונוצ ןעמ טָאה עטּפַאכעג יד ןוא

 -רעד טוט ,ץַאלּפ א ףיוא ןענַאטשעג רימ ןענעז ױזַא .טניה טימ טייל-.ס .ס יד

 ןושמש טימ ןעמַאזוצ ןענאטשעג PA ךיא .ייר PR ןשטנעמ 4 וצ ענעקַארש

 דניִיִרַא PA PR טלעטשעגנייא ךיז ANA ךיא .זיוה טריניאור א ןבענ עקשטיר

 טָאה OT םוצ םעטָא ןָא יוזא קידנפיול opi םעד pe ןפָאלעג

 טשינ טשרעוצ ,קערש IND ,ךימ טָאה רע .ךַאברוא פערט יד ףיוא ןעזרעד ךימ

 ןבילבעג טרָאד TN טפוטשעגניירַא PT PR ANA“ ךָאד .ןזַאלפיורא טלָאװעג

 ,זיוה םענעכָארבעצ x ןיא ,Pox ענייא ןבילבעג ןיב ךיא ,זַא ןעזעג .טכַאנ זיב

 ןעמיטש טרעהעג PR בָאה ףיוה ןפיוא .רעסַאוו קנורט א ןכוז PIX PR ןיב

 ןטלַאהַאב ןעוועג טרַאד ןענעז ,ןזיועגסױרַא PT ONT סע יוו) ןשטנעמ ןופ

 ףיורַא PWS PR ןיב קערש INP .(ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד TD סעילימַאפ יד
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ONT רעד ףיוא סנגרָאמוצ זיב רעסַאוו ןָא ןבילבעג יוזא PR םעדיוב JN 

 טריקיזיר ךיא בָאה טכַאנ עטייווצ יד  TIN-עג טרָאד בָאה ךיא .ףיוה ןיא ּפָארַא

 .ןינָאק ןופ סרעב יד ןופ םענייא ןפָארט  PNךיא יוזא יוו ,טלייצרעד םיא בָאה

 זיא סע .טעװעטַארעג ךיז בָאה  PIN,דיי רעצווָארטסָא ןַא ,ןאמפייז ןעוועג טרָאד

 ןכלעוו ייב  ANA PRעטשרע יד טניווועג  OMSקידנעמוקנָא  PP.ץעיװָארטסָא

 .טארנעדוי ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע

 .ךיק רעד ןיא טעברַא ןעמוקַאב וצ ןפלָאהעג םעדכָאנ רימ ןבָאה ייז

PN ANT UKיירד טרָאד  OWIטניווועג ןוא עלַאגעלמוא סלַא טעברַאעג  

 -סטעברַא IN טפַאשרַאפ רימ ייז ןבָאה רעטעפש טשרע SINT םעד רעטנוא

 טעברַא ףיוא ןעגנַאגעג טרָאד PI ןוא רעיירפ טמעטָאעג ןיוש ANA ךיא .טרַאק

PXיקסניפמעק :יוו ,רענינָאק עכעלטע ןעוועג רימ ןענעז ןעמַאזוצ .ןראשַאק יד , 

 .ערעדנַא PR ןוז ןייז ,טסַארפ דוד PAX ,רעב ,שטיוועיקדוי

ONT 1942 PRטקישעגקעווַא זדנוא ןעמ  PPץיוושיוא . XIעכעלטע  

 גנוריפנָא רעד רעטנוא ,עיצקעלעס א טריפעגכרודַא רעדיוו ןעמ טָאה םישדח

 זדנוא טָאה ןעמ .ןבעל ןביילב וצ ןעוועג זיא לרוג ןיימ ןוא ,עלעגנעמ ר"ד ןופ

 ,ןרַאפ געט 4 ךאנ ,ןוא ןענַאגַאװ ןיא טקַאּפעגנײרַא ,טיורב ַא ןדעי ןבעגעג

 .דנַאלשטיידד-ןטעדוס PNR WAND א ,ףרָאד-סדרָאפעג PR ןעמוקעגנָא רימ ןענעז

 .ןשטייד-סקלָאפ ןעמונעגרעביא זדנוא TINT ,ןַאב רעד PD ּכָארַא ןענעז רימ ןעוו

 ןפיוא .ףרָאד PR טריפעגּפָא PR טשרּוװ טימ טיורב TOM ןבעגעג זדנוא ןבָאה ייז

 זיא יז .רעריפיָאדנַאמָאק ןופ ףליהעג א ,יורפ עשידיי ַא ןעמוקעגנָא זיא געוו

 לעיצעפס ןקַארַאב PR טריפעגניירַא זדנוא ןוא טוג We ןעוועג זדנוא וצ

 רעדעי IND .רעגנערטש ַא רעייז ןעוועג זיא םישזער רעד רעבָא .ןעיורפ ראפ

 .טפָארטשאב גנערטש ןעמ טָאה טייקיניילק

 עדעי העש 12 וצ  ,קירבָאפדעיצינומא IN PR ןעמ טָאה טעברַאעג

 יז TD לייט ַא) .ןשטייד רענילרעב TD טכיזפיוא רעד רעטנוא ,טכישיסטעברַא

 200 :סעמרַאנ טיול ןעוועג זיא טעברַא יד .(ןגיוצַאב טוג זדנוא וצ ךיז טָאה

 זיא ןישַאמ רעדעי ייב .ןריפוצסיוא ןעוועג רעווש זיא סע ONT AND ַא ןלייט

 שרעדנַא לייוו ,ןסע טוג ןעמוקַאב רימ ןבָאה טרָאד .רעעזפיוא ןַא ןענַאטשעג

 יד WN ,1945 בייהנָא .טעברַא יד ןריפסיוא טנָאקעג טשינ רענייק טלָאװ

 ןעמונעגנעמַאזוצ לענש זדנוא ןעמ ON ,ןרידרַאבמָאב וצ ןבױהעגנָא ןבָאה ןסור

 לייט ַא ןסע ןָא ןוא רעסַאװ ןָא ,רעטעמָאליק 100 ךרעב סופ וצ ןבירטעג ןוא

 ןרָאװעג ןסָאשרעד לּפָאטרַאק ןּפַאכ ןלעוו םייב געוו ןפיוא ןענעז זדנוא ןופ

 .ןסָאשרעד ןרָאװעג דלַאב זיא ,ןפולטנַא טווורפעג טָאה'ס רעוו .ןשטייד יד ךרוד

 טרָאד ,לַאטנעגרָאעג רעגַאל PR ןעמוקעגנָא ןענעז ,ענעבילבעגרעביא יז ,רימ

 .טיירפאב ןסור יד זדנוא ןבָאה
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 שמטיווָאקוועל סיאול
 (קרָאידוינ)

 וועשטעלק ןיא תורבקה-תיב ONT ןטכינרַאפ רימ

 -סיוא עטשרע יד טניווועגייב ךיא בָאה 1939 רעבמעווָאנ ןטס30 םעד

 טנעצַארפ 60 ךרעב ךָאנ טלָאמעד ןענעז ןבילבעג .ןדיי רענינָאק יד ןופ גנולדיז

TDרעד .עקירעגנוה ןוא עטמערַאראפ עלַא .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד  

 טעטימָאק N ןפַאשעג רעטָאפ ןיימ טימ ןעמאזוצ טָאה ץישפיל ברה בר רענינָאק

 .טיורב טימ ןדיי רענינָאק יד ןגרָאזרַאפ וצ

 דאק יד ןבירטרַאפ ןשטייד יד ןבָאה ,טכַאנ ייב ,1940 ילוי ןט17 םעד

 עכעלטע וצ טריטרַאווקנייא זדנוא ןעמ ONT טרָאד ,ץעשזדָארג PP TP רענינ

 ןלעטש טזומעג PI ןעמ טָאה גָאט ןדעי .ןטסירק ייב בוטש א PX סעילימַאפ

 .טעברַא רעד וצ

 רענעמ 45 ןופ עפורג א טימ ךימ ןעמ טָאה 1940 הנשהישאר ברע

 עשידיי ONT ןטכינרַאפ וצ וועשטעלק ןייק טקישעגקעווא ןעיורפ יירד ןוא

 DONT שדוח ןדעי .ןרָאװעג קנַארק PANT ןענעז רענעמ לייט א .תורבקה-תיב

 ןדיי ערעדנא טקישעג טרָא רעייז ףיוא PR ,טקישעג DON ןדיי עפורג יד ןעמ

 PR ANT ,רעירפ PP רעעזפיוא עשטייד יד קידנענעק .טעברַא רעד וצ

 .םירבח עניימ ןפלעה וצ ידכב ,טייצ עצנַאג יד ןביילב וצ קיטיינ AND ןענופעג

 רעד ןופ ןרָאװעג טיירפאב רימ ןענעז ,1941 ,ראורבעפ ןט15 םעד

 .ץעשודָארג ןייק ןרָאפעגקירוצ PR תורבקה-תיב ןפיוא טעברַא

 ןופ ןדיי יד טקישעגסױרַא ָאּפַאטסעג יד טָאה 1941 ץרעמ ןט7 םעד

 דאק ןפיוא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ןרָאפ טכַאנ א ךָאנ .הביבס ןוא ץעשזדָארג

 ןוא ןענָאגַאװ PR ןרָאװעג ןבירטעגניירא פעלק טימ טרָאד ,לַאזקָאװ רענינ

 ןרָאװעג טרידיווער רעדעי זיא שזדָאל ןיא .שזדָאל pp ןרָאװעג טּפעלשרַאפ

 ןינָאק ןופ ןַאמרעקוצ יורפ יד .טעקַאנ ןרָאװעג ןאטעגסיוא PANT ןענעז ןעיורפ

 ךָאנרעד .ףיוה ןיא ןפָאלעגמורַא טעקַאנ ןוא ןרָאװעג עגושמ טלָאמעד זיא

 רענעמ יד .רעדניק PR ןעיורפ ,רענעמ ןרָאװעג טלײטעגּפָא רעדנוזַאב ןענעז

 טעברַא עטוג ףיוא ןקישוצקעװַא גָאזוצ ןטימ .זיוה רעדנוזאב א ןעמוקַאב ןבָאה

 טשינ ,ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא רעדורב ןיימ .ןרעוו וצ טיירפאב ךָאנרעד ןוא

 ךיז טָאה יוזא ןוא .1941 לירּפַא ןטס20 םעד ןברָאטשעג ,ףליה ןייק קידנעמוקַאב

 ,ןליופ PR ןרעגַאל-טעצַאק 23 רעביא ןגָאלּפ PR ןרעדנאוו רעזדנוא ןביוהעגנַא

 ןרָאװעג טקישעג רימ ןענעז 1944 ןיא טשרע .דנַאלטעל ןוא עטיל ,דנאלשטייד
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 בצלק לש הדובעה הנחממ םידוהי תצובק

 רעגַאלסטעברַא רעוועשטעלק PN ןדיי עפורג א

 ןענופעג PT רימ ןבָאה גנואיירפַאב רעד רַאפ .דלַאוונעכוב ןוא ףָאהטוטש ןייק

PRףרַאדסנייר רעגַאל . 

 -נײרַא זדנוא וצ ןעמ ONT ,גיצנַאד ייב ,ןושַארטס רעגַאלסטעברַא ןיא

 עכלעוו ,רענעמ עטקינייפרַאפ 200 הסיפת"ָאטעג רעשזדָאל רעד ןופ טכַארבעג

 ייז טימ PI PR TMA ןעמונעגפיוא ךעלרעדורב רענינָאק יד PD ןענעז

 ןענופעג ךיז ןבָאה זדנוא ןשיווצ .טיורב לקיטש םענעגייא ןטימ טלייטעג שממ

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיובנירג החמש ןוא ץישפיל םהרבַא ,רענינָאק ייווצ

 1941 רָאי PR ךָאנ זיא רעגאל םעד ןיא .ןטלאהעגנעמַאזוצ טוג סרעדנוזַאב

 רענינָאק יד ןופ רענייא ,גרעבלע קיציא רַאטינַאס סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב

 עשרַאוו ןיא טרידוטש המחלמ רעד ראפ טָאה רעכלעוו ,טיילעגנוי עטנעגילעטניא

 ייבאד קידנריקיזיר ,ןפלָאהעג ןעמעלַא ,טייקכעלגעמ טיול טָאה רע .ןיצידעמ

 ליפ טימ TIN ,ןרָאװעג קנַארק PIN רע זיא 1945 רַאורבעפ ןיא .ןבעל ןגייא ןייז

 .רעווַאנאה ןייק געוו ןפיוא ןענַָאגַאוו יד PN ןרָאװעג טזַאגרַאפ ןדיי ערעדנַא

 ,סעיצקַא עסיורג ייווצ טכַאמעגטימ עגיר PR רימ ןבָאה 1944 רָאי ןיא

 טקישעג ןענעז רעדניק ןוא עטכַאװשעגּפָא ,עקנַארק רעטנזיוט עכלעוו תעב

 יד ןבָאה טאטשנעיזערעט ןייק טרָאּפסנַארט ןפיוא .םוירָאטַאמערק PR ןרָאװעג
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 ןענעז ןָאזרעּפ 2250 TD IN ױזַא ,ןעגנילטפעה יד טעדרַאמעג זייוונסַאמ ןשטייד

PRךשמ  TDטשינרָאג רימ ןבָאה געט סקעז עצנַאג .400 ןבילבעג געט עקינייא  

 ןופ ךעלקעפ ןעמוקַאב טגעלפ ,שטַאקוּפ גרַאעג דניירפ Pm .ןסע ןעמוקַאב

 טווורפעג PIN ONT רע .ץיירק-ןטיור םעד TNT עקירעמַא ןיא רעטומ ןייז

 עטסטנעָאנ ענייז טימ טלייטעג ךיז רע טָאה םעלַא םעד טימ ,תועידי ןעמוקַאב

 ןט1 םעד ןרָאװעג טקישרַאפ עגיר PR עיצקַא IW PR זיא רע .םירבח

 ,1944 ינוי
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 שטייד ןועמש
 (הוקת-חתפ)

 ץעיָארג POH שוריג רעד

 יד PW ןבָאה גנומיטש-סגירק ןליפ ןביוהעגנָא רָאנ Pr טָאה'ס ןעוו

 .ןעמוק ןלעוו ןשטייד יד ןעוו דלַאב ,ןדיי טימ ןענעכערוצּפָא PT ,טָארדעג ןקַאילָאּפ

 ןביוהעגנָא ןדיי ןבָאה ,ץענערג עשיליופ יד רעבירַא רָאנ ןענעז ןשטייד יד יוו יוזַא

 טרָאד רעבָא ,ענלָאּפמָאס זיב ןפָאלעג ןענעז ,עגנוי עכעלטע ,רימ .ןינָאק TD ןפיול

 .ןינָאק PP ןייגקירוצ ןסייהעג PX רעטילימ עשיליופ סָאד ןטלַאהרַאפ זדנוא טָאה

 ,טרַאװעגּפָא זדנוא ןרעטלע יד PW ןבָאה ,ןינָאק PN ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ זַא

 .ענעקָארשעצ ןוא עטגרָאזרַאפ

 ,קירב ענרעצלָאה יד ןסירעגפיוא ץילימ עשיליופ יד טָאה טכַאנ עבלעז יד

 רעצנַאג רעד .ןַאב רעד ןופ תורוחס טריבַאר טָאה גנורעקלעפַאב עשיליופ יד ןוא

 סרעמע עצנַאג טפעלשעג ןבָאה ןשטנעמ .ןרָאװעג טריבַארסיוא זיא רעגַאל-טריּפס

 ONT JIN ןרעגַאל עצנַאג יד ןדניצעגרעטנוא ץילימ יד ONT םעדכָאנ ,טריפס טימ

 .געט עכעלטע טנערבעג ױזַא טָאה

 ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטנעמ .עקיורמוא IW ןעוועג ןיוש זיא גנומיטש יד

 גָאט ןטשרע םעד דלַאב .וו .ַא .א רעקוצ :לעמ : גרַאוונסע ענעדישרַאפ ןפיוקנייא

ONןינָאק ןרָאװעג טרידרַאבמָאב זיא ןכָארבעגסיוא זיא המחלמ יד  TNTעשטייד  

 .ןענַאלּפָארע
 ןעגנַאגעג ןדיי YON INI ןענעז .ירפ רעד ןיא ,הנשה-שאר גָאט ןטשרע םעד

 .ןיירַא לביטש PN ןעגנַאגעג ןענעז רעדורב ןיימ TIN רעטָאפ ןיימ ,ךיא ,ןענעװַאד

 -רעטילימ עשטייד לביטש PR ןסירעגניירַא גנילצולּפ Pr ןבָאה ןזָאלב-רפוש ךָאנ

 ןבָאה OF ןעוו ,ןלַאפאב ןעמעלַא זיא קערש ַא .רעוועג-ןישַאמ טימ טנּפָאװַאב ,טייל

 .רעטצלע רעד PRO רעוו ןוא ONT ןעוט רימ ON קידנגערפ ,ןגירשעצ לַאטורב ךיז

 .ןרָאי PR רעטצלע רעד ָאד זיא רע IN ,טרעפטנעעג טָאה יקסנישָאלַאישזד ךורב

 טלעטשעגנָא ןוא ,ךיוה רעד ןיא טנעה יד ןביוה ןלָאז עלַא ןלױפַאב ייז ןבָאה דלַאב

ONTזדנוא ףיוא רעוועג-ןישַאמ , OTיירד זיב ןלייצ ןכָאנ זַא טגָאזעג ןבָאה  PONT 

 ךיז קידנפיולעצ ,המוהמ עכעלקערש X ןרָאװעג זיא סע .ןפיולעצ דלַאב עלַא ךיז

 ךס א TN עטעדנּוװרַאפ ליפ ןעוועג ןענעז סע ,ןטייווצ ןפיוא ןלַאפעג רענייא זיא

 ,קערש רַאפ טשלחעג ןבָאה

 לוש ןיא ןייג וצ טַאהעג ארומ ןיוש ןעמ טָאה הנשה-שאר גָאט ןטייווצ םעד

 ןענעז'ס ,גנוניווו רעד ןיא בר םייב ןינמ א טכַאמעג טָאה זעמ ןוא .לביטש ןיא רעדָא

 .טריטסערַא םיללפתמ עלַא ןוא ןשטייד ןעמוקעגפיורא
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 טרעטשעצ PR טעדנעשעג שרדמהיתיב ONT ןוא לוש עסיורג יד
 וקוזינש שרדמה-תיבו לודגה תסנכה תיב

 ןיא .סעקינדַאלקַאז ןלעטשוצ טזומעג ןעמ טָאה רוּפיכ-םוי ברע ןופ טכַאנ יד

 דנַאב ןלעג ַא ןגָארט טזומעג ,לעפַאב x טיול ,דיי רעדעי ONT רעבמעווָאנ ןטימ

 -עגנָא PT טזומעג ONT ןטפעשעג עשידיי יד ןופ רעטצנעפ יד ףיוא YIN ןפיוא

 תבש PNR ןעגנוווצעג ןעמ טָאה רעטָאפ ןיימ "עדוי, תויתוא עסיורג טימ ןבירש

 ןטַארַאב JONI טשרע ןָאטעג רעבָא סע ONT רע .ןביוש יד ףיוא ,VT“ ןביירשוצנַא

 .ןטעברַא ענעדישרַאפ וצ ON PNR טּפַאכעג ןעמ ONT ןדיי ךס ַא .בר ןטימ ךיז

 ןבָאה ייז ,ןדיי יד TID עיצַאוקַאװע עטשרע יד ןעמוקעגרַאפ זיא 1939 הכונח

 -לעפַאב רעשידיי רעד ןופ טפלעה ַא עכריק רעשטייד רעד PX טלמַאזעגפיונוצ

 ןוא ןדיי ענעבילבעגרעביא יד ןעמונעג ייז ןבָאה 1940 ילוי ןיא .ןינָאק ןיא גנורעק

 -סיורַא יד ןבָאה טרָאד ,טנגעגמוא PN (ץעיורג) ץעשזדָארג PP ןייק טקישעגסיורַא

 ןייק .טלָאצַאב ןגירקעג YW ןוא ןטעברַא ענעדישרַאפ ייב טעברַאעג עטקישעג

 .ןישעלש TW קסלוקס ,לַאװכיר TD ןדיי ןרָאװעג טקישעג PAN ןענעז ץעשזדָארג

 ןיא ןטעברַא ענעדישרַאפ וצ ןדיי יד ןקיש ןעמ טגעלפ ץעשזדָארג ןופ

 ןפַאלשעג ןענעז PR יײרעלָאמ ייב טעברַאעג טרָאד ןבָאה רעדירב עניימ .ןינָאק

 Mpa ןיא ןוא הליהק רעד ןופ לַאקָאל ןיא
 -עגפיונוצ יד ןופ ןדיי 1000 ךרעב ןעמונעג ןשטייד יד ןבָאה 1941 םירופ

 רעד טימ טקישעגקעווַא תומהב PP ןענָאגַאװ PR OT PN ץעשזדָארג PR ענעבירט

 טריפעג ןדיי יד ןעמ טָאה ץעשזדָארג ןופ גנולדיזסיוא רעד תעב .שזדָאל ןייק ןַאב
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PXעיצַאטס-ןאב רעד וצ ("סעדָאװדָאּפ ,) רענעגעוו 200  PNנײרַא םייב .ןינָאק - 

 PINT .ןסיורד ןיא קעפעג ONT TNO טזומעג ןעמ טָאה ןענָאגַאװ יד PR ןייג

 ידכ -- ךימ ךיוא ייז ןשיווצ ןוא — םלוע ןופ ןדיי 10 טּפַאכעג ןשטייד יד ןבָאה

 ןענעז קעפעג JO קידנפיול ANT ןרעדנוזאב א PK קעפעג ONT ןריפוצרעבירַא

 ןקידנע ןכָאנ TN ,ורּפָא IN העש עקינייא ױזַא ,טניה יוו ןרַאוועג ןבירטעג רימ

 .קורב ןופ ריפאפ ךעלקיטש עלַא ןקעלסיוא גנוצ רעד טימ -- טעברַא יד

pxןעמוקעגנָא רימ ןענעז שזדָאל  PINטרָאד .סַאג אקינרעפַאק יד  

 ןשטנעמ 800 רעביא PX ,זדנוא רעביא עיזיווער עגנערטש ַא טריפעגכרודַא ייז ןבָאה

 ךרעב רימ ןענעז ןבילבעג .יקסיירָאגליבדווָאפעזוי PP טקישעגקעװַא ייז ןבָאה

 ןָאטעג PIN VS TORN 6 ןעוועג רימ ןענעז אד ,רענינָאק 50 XT ןשיווצ ,ןדיי 0

 ,רעצנַא ,גרעבלע ,ךאבנרעפ : ןעמַאזוצ ןעוועג ןענעז רימ טימ .ןטעברַא ענעדישרַאפ

 .ןײטשּפַאלק ַאלעפ ,ןבעל

 NT ,גיצנַאד ייב ןישַארטס רעגַאל PR טקישרַאפ זדנוא ייז ןבָאה ךָאנרעד

 .עדַארטסָאטיוא JX ןעיוב םייב ןכָאװ 7 טעברַאעג רעווש רימ ןבָאה

 ןענעז רימ טימ ,עטיל ןייק רעגַאל ןיא טקישעג זדנוא ןעמ טָאה 1942 ןיא

 ןירג ,לעקנערפ ,גרעבלע ,רעליה ,ַאקלוב ,קַאשטפיל ,שטַאקוּפ ,ץילדייז : ןעוועג

 רעגיצנַאד .ןדיי 600 ןעוועג ןענעז רעגַאל PNR .ערעדנַא ןוא Woy ,קידַאצ ,קעלומש

 PN רעביירש א שטַאקוּפ PX רַאטינַאס -- גרעבלע PR רעטצלע-ןדיי ןעוועג זיא

 ןייק טקישעג רעטייוו זדנוא ייז ןבָאה ,עטיל PN JINN 7 קידנטעברַאּפָא .ָארויב

 ןלעוװש-ןַאב ןגייל ייב רעווש ךעלקערש טעברַאעג רימ ןבָאה טרָאד .דנַאלטעל

 .עיניל רעד ףיוא

 ןענעז ,ןרעגַאל עקידרעירפ יד PR רענינָאק 10 ענעבילבעגרעביא יד ןופ

 ,לדנעמ קעדַאצ TIN PN -- ייווצ רָאנ ןעוועג NT רימ

DR דנַאלשטייד ןייק PNY ףיש ַא טימ טקישעג זדנוא ןעמ ONT 1944 PR 

 .רעגיצנַאד ןָאעל ןעמוקעגמוא זיא טרָאד .ףָאהטוטש רעגַאל-סגנוטכינרַאפ םעד

 .טיירפַאב זדנוא PNR ןסור יד ןעמוקעגנָא ןענעז 1945 ןיא
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 ןמכרד דוד

 היפכ תודובע

 ome ךילוביב הנייטצהש ,הליגר יתלב הנש הליחתמ התיה 1939 תנש

 תונוטלשה .שחרתהל דמועה והשמל היפיצו תוחיתמב ,תוקריו תוריפ לש עפשבו

 ךכ םשל ,םיזגב המיחל דגנו ריוא תוצצפה דגנ היסולכואה תא ןיכהל וגאד

 תולעת ירפח םיבדנתמ תוצובקו תואצרה ןינוק יבחרב רוזאו רוזא לכב ומייק

 .ריוא תושערה דגנ הנגה םשל ,םייונפה םירוזאב ןוחטב

 םינש שולשו יעוצקמ רפסיתיבב דומיל תונש שולש יתמייס הפוקת התוא

 .הקציר ןמלז לצא תוטייח דומיל לש

 ינפא לע בוכר ,רקובב רקוב ידימכ יתעגהשכ ,טסוגוא שדוח ףוסב הז היה

 םילהקתמ ,םיגאדומ םידוהי אלמ "קרמדרפטה, תא יתיאר יתעתפהל .הדובעל

 םידוהי רפסמ סויגו םינורחאה םימיה תוערואמ לע םישחלתמו תוצובק תוצובקב

 .התיבה בושל יל רמאש ןמלז תא יתשגפ םילהקתמה ןיב .םיאולימל

 עתפל יתיאר ,יתיבמ קחרה אל בוחרב יתדמעשכ ,ישיש םויב ,תרחמל

 .הידיב תוגועהו תולחהשכ ,הפואהמ הצורמב הבש ימא תא

 םיצר םישנא התאר יכ הרמא .העדי אל איה ךא ,הצירה רשפל היתלאש

 .םהמע ץורל הלחהו

 עתפל .םתוהז תא ונעדי אלש ,םיסוטמ ונילעמ ועיפוה תורופס תוקד רחאל

 .הקעזא העמשנ ןכמ רחאל .רבע לכל הצירב ורזפתה לכהו רידא ץפנ לוק עמשנ

 דע םירידא םימער המכ דוע ועמשנ .ףתרמה ךות לא ונצפק ינאו יתחפשמ

 היהו ולית לע דמוע תיבהש ררבתנ ,ונאצישכ ךא ,סרהנ תיבה יכ היה המדנש

 .וקלחב סרהנש ,תבכרה תנחת תיב הז

 ברעממ ואבש ,םיחרובה ינושאר ןינוק ינפ לע ףולחל ולחה העשכ רחאל

 .חרזמל םהינפו

 קספה ילב ורהנ םיבר םינומה .םויל םוימ וכלהו ורבג ריואה תושערה

 היה שיבכה .הרטשמו אבצ ישנאו םיחרזא ,לגרב ימו בכרב ימ .הלילבו םויב

 היסנכה תניג דיל ובצינש םיברה םינרקסה ןיב זא יתייה ינא .אושנ ילבמ סומע

 .םירבועב וננובתהו תינמרגה

 .שיערהל ולחהו םינמרגה םיסוטמה ועיפוהשמ טלמהל יתצלאנ ןמזל ןמזמ

 רחאל .ןינוק יבשות תיברמ תא םתצורמב םמע ופרגש ,םיחרובה םרז רבג םג ךכ

 הרטשמהו אבצה ישנא םג התוא הבזע .ןיטולחל ריעה הנקורתה םירופס םימי

 .םהיניעב בוטכ םהינינע תא ורדיס ,םתדירטה אל שיא דיש ,םירתונהו

 אבו שמשממה הנשה שאר תארקל רקבה תטיחש הלחה םידוהיה לצא
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 span תא ליבוהל ךרוצ היהו ןינוקב הטיחשה לע ורסא תימוקמה תושרה ישנא)

 .(רבדה רשפוא הב ,הקוחר ריעל

 טריּפס ילכימ האלמ תבכר הב םיעוקת וראשנ ,תבכרה תנחת ץוציפ ירחא

 הטרוה לעש ץעה רשג ץוציפ .םישובלמו ןוזמ יכרצמ תוסומע תופסונ תובכר

 תא וחתפ ,הנחתל ורבע םיבר םישנא .לגר יכלוה רבעמ ענמ אלו וקלחב עקש

 .םשפנ הקשחש המ לכ עירפמ ןיאב וחקלו תונורקה

 בושל םיחרובה ןמ םיבר ולחה ,םידחא םימי ררשש טקשמ האצותכ

 .םירחא תומוקמב טלקמ תאיצמל ושאונש רחאל םהיתבי

 תעשב ,הנשה שאר לש ןושארה םויב ,הנשה שאר דע ךשמנ טקשה

 ונל רמאנ ,הרותב האירקה תעב ,יקסניצשל תיבבש ,תסנכה תיבב הליפתה

 .ותיבל שיא שיא ונרזפתהו הליפתה תא ונמייס .הטמל םיאצמנ םינמרגהש

 ,םויב םימעפ רפסמ ,יתרוסמה ןשערה םע עידוהל הדעה יחילש ולחה זאמ

 .ןהינימל תוריזג לע

 יכדרמ םהיניבו הבורעה ינבמ םיינש גרוהל ואיצוה םירופיכה םוי ברעב

 .ד"יה יקדולס

 לכ לעש ,תוכוסה גחב ועידוהשמו ,םלוכ םיבשותה תא הפקת המויא הדרח

 .ינא םג יתכלה ,הדובעל בצייתהל ,60 דע 16 ליגמ ,םידוהיה

 ועיגה דימ .םדא ינב המה היסנכה די לע קושה םוקמב זוכירה םוקמ

 טעבו דחא ידוהיל רטס םירטושה דחאשכ שממ יתמהדנ .םיינמרגה םימרדנ'זה

 .םיליגר ונייה אל ולא ןיעמ םירבדב ,הזה רבדכ תושעל זעה דציכ .ינשב

 ןוויכ ,טמתשהל ידיב הלעיש תעדל יתחכונ ןושארה הדובעה op רחאל

 ןושארבש דע .ותוקמחתה רשפא הז רבד .םייוג ןיב אלא ,ידוהיה זכרמב יתרג אלש

 רחאלו ,םיידוהיה ויבשותמ ןקורתנ זכרמה .ריעה ידוהי תיצחמ ושרוג רבמצדל

 .שרדנכ בצייתהל אלא יל רתונ אל ,הדובעל עיפוהל תשדוחמ השירד

 ףרוחה .םירחא םינוש תומוקמבו ןיטקרסקב תונוש תודובעב יתקסעוה

 .תולעמ 40 ידכ דע עיגה רוקה ויתותוא רבכ ןתנ

 םיגלשה ורישפהשמו ,םישיבכה תא וסיכש םיגלשה יוניפב םג ןכל יתקסעוה

 םימה ינפ ודרישכ .ריעה ןמ רכינ קלח ףטשו ויתודג לע הטרוה הלע הטרוה לע

 וצלאנש ,םידוהיל תפסונ הקוסעת רציש רבד ,םיפצומ םיתבה יפתרמ בור וראשנ

 יתקסעה ,ץיקה אוב OY .םישדח רפסמ ךשמנש רבד ,םיילדב םימה תא בואשל

ayתא שמישש ,תיבה די לע) ונ'זוזבב התלגתנש ,םחפ תרכמב םיריעצ תצובק  

 .(המחלמה ינפל דע הקנוברצ ןבלחה

 דחא הליל .ריעה ידוהי לכ תא תונפל םינמרגה תעדבש ,וטשפ תועומש

 תודסקו םיבורב םינייוזמ םיינמרג םירטוש ינש םיבצינ יתטמ דילשכ יתוציקה

 .ורבחל דחא רמא ,"ןיידע ןשי אוה ,טבה, :וצצולתה וללה .הדלפ
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 תא שיא שיא ונמע ונחקל .תיבה תא תאצל ונילע היה תוקד יתש ךות

 תכלל וניוטצנ ונאו תלדה המתחנ ,ונאצישכ .(שארמ ונכוהש םילימרת) .ולימרת

 תרחמל אצמיש ידוהי bow ,םויא דהדהמ ונינזאבשכ ,לבחירל הליבומה ךרדב

 .הריי ריעב םויה

 תוארל ונממותשה ףאו לארשי ינב וניחאמ םיבר ונשגפ זוכירה םוקמב

 .םה םידוהיש ונעדי אלש ,הלאכ םהיניב

 .ץייורגל ונריבעהל ידכ וסייוגש ,םירכיא תולגע ועיגה ,רחשה תולע םע

 הניחבמ .תידוהי החפשמל רדח רסמ רכיא לכש ךכ ,הביבסה ירפכ ןיב ונקלוח םש

 םינגילוח תויפונכ ללותשהל ולחה הב ריעהמ קחרה ונאצמנ ,ונל לקוה תחא

 .םהינימל םיינמרג

 לוסיחב ונקסעה םש .ב'צלקל םיריעצ תצובק םע יתחלשנ המ ןמז רחאל

 לא ונבש ונא וליאו םירחא ונתוא ופילחה ,םיישדח םותב .ידוהיה תורבקה תיב

 .וניתוחפשמ

 .הרימש אלל םירכיא תולגעב ב'צלקמ ונאצישכ ,1940 רבמצד ףוסב הז היה

 ומקמתהש ,הצפולסמ םידוהי תצובקב ונשגפ .ןינוקל ונעגה .םירהצה תועשב

 רפט,ב םיתב תסירהב וקסעה םה .(ל"ז ידוד ןב םג היה םהיניב) שרדמה תיבב

 ודי לעו חבטמ םקוה םש .תסנכה תיב תניג םהל השמש לכוא רדחו חבטמכ ."קרמ

 .ןינוק לש םידוהיה היבשות לע דחפו המיא הליטהש וז ,הקירבמה םיתמה תלגע

 ,םירפכה לא ונרזח .ןינוק לש םיממושה היתובוחרמ ונדרפנ ,רוקיבה םותב

 תולגע .הרצקה וניתחונמ לע ץקה ץיקה ,םיישדח רובעכ .ותחפשמ לא שיא שיא

 םילדה םהילטלטמו הביבסה ידוהי תא וליבוה ,וז המישמל וסיוגש םירכאה

 ישנא דבלמ םש ויה .ותביבסבו קושה תבחרב םלוכ וזכור םש .ץייורגל הרזח

 .הביבסבש תונטק תורייעמ םיפסונ םישנאו ןישלש ,ץייורג לבחמ םישנא ,ןינוק

 ,הריפתה תונוכמ תא ונתאמ םחקלב ונישנא לע לקהל וגאד םיצאנה

 .םוקמ ספא דע אלמתהש ,קנע םלואב ופסאנש

 הצר .םישנא 4 ,ןולגעה דבלמ ,ויה הלגע לכב .ונאצי ,ךישחהל ליחתהשמ

 םעו אוואק השמו הנח םע אקוד תחא הלגע לע היהנ יחאו ינאש ,לרוגה

 בורגאזל תולגעהמ קלח ונווכ ,לבחיר די לע םיכרד תשרפל ונעגהשכ .ונירוה

 הנומה ךרד ,ןינוקל ץייוגמ .ירוה םג םהיניב ויה ,רתוי רחואמ ררבתהש יפכו

 עיגנשכ השענ המ ונננכת העיסנה ךשמב .הלילב הליחת הנוכב ולבוה ,מ"ק 0

 עיגה םע דימש ךכ .אשמ תונורקב עסנ יאדובש ונמצעל ונראת .תבכרה תחנתל

 המינפ םהיצפח תא וקרזי ראשהו המינפ ונתאמ דחא ץופקי ןורקה חתפל הלגעה

 .ןורקה לא

 ,תבכרה תנחת לא ונברקתהו ןינוק תא ונרבעשכ .ונבושיחב וניעטש ררבתנ

 ןגילוח ץפק ונלש ונתלגע לע .םיצאנה ונינפ תא וליבקה הסינכבו רחשה עיצפה
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 ,סוסה תא ריהדהו תוכשומב ספת אוה .יארלטיהה רעונה דקפמכ ןינוקמ ויתרכהש

 .ונינפל ועיגהש וללהמ ולזגנש תוליבח לש המוצע המירע ינפל הרצענ הלגעה

 ףילצה ךכ ידכ ךותו המירעה לא וניצפח ךילשהל ןגילוח ותוא ידי לע ונווטצנ

 רידא קוחצ קוחצל יצאנה לחה ,והנה המחלמ הכנ יכ רמא אוואק השמשכ :ונב

 הטמל לכה ונקרז ?התא המ ?התא המ ,חווצמ אוהשכ תוצרמנ וב תוכהלו

 .ראשה לכ וזכור וב םוקמל ונישפנ לע ונטלמנו הליבח ףטח ונתאמ דחא לכו

 .המ קחרמב ודמעש ,תונורקה לא םילבומ ונישנא יכ וניאר המ ןמז רובעכ

 יתייה יכונא םג ,םיריעצ םירוחב רפסמ תורושה ןיבמ ואצוה הכילה ידכ ךות

 ,םלוע ,pot למלמל ולחה םידחא ,רבדה רשפ ונעדי אל ,הרושב ונדמעה .םהיניב

 ."ונב תושעל וללה םיממוז המ

 ןתסמעהב ונדבוכו תוליבחה רה לא ונלבוה ונאו תונורקל וסנכוה םירחאה

 לכמ תוצרמנ תופלצו הציר ידכ ךת תאזו םיקחורמ יד ודמעש תונורקה לע

 .םירבעה

 ךות לא ונסנכנ הדובעה םותב .ןלוכ תוליבחה ונסמעהש דע תושק ונלמע

 ara ןוויכל זוזל הלחה תבכרה .תונרקה
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 רעצנא יבצ

 (ןג-תמר)

 רעגאל וצ רעגַאל ןופ ןבירטעג

 PR רעטילימ ןשטייד ןופ שרַאמנײרַא ןתעב ןשינעעשעג עטשרע יד ךָאנ

 PN ןלעטשוצ ךיז ןזומ ןדיי YOR IN ןטַאקַאלפ ךרוד ןעוועג עידומ ייז ןבָאה

 .ןעלדנַאה YS ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא סע .טעברַא-סגנַאווצ ףיוא טמַא-סטעברַא

 סע ןבָאה ,הרוחס TWIN טלעג לסיבַא טַאהעג ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,עכעלגעמרַאפ יד

 ןפאשעג דלַאב זיא גנורעקלעפַאב רעמערָא רעד IND .ןסעגעגפיוא זייווכעלסיב

 השמ ,קינלַארוג םוחנ ,קינלַארוג עקצרעה : TD דנַאטשַאב PNR טעטימָאק א ןרָאװעג

 .שארב ל"ז ץישביל ברה טימ ,גרעבנעזָאר ןזח רעד ןוא קַאסיל אזדירפ ,ןאמסקילג

 ןבעגעגניירַא ןבָאה תלוכי-ילעב יד .גנוציטשרעטנוא-טלעג ןרָאװעג טלייטעג זיא'ס

 ליפ טעוועטַארעג ףליה יד טָאה ןטייצ עטשרע יד ןיא .ןעגנולָאצּפָא עלעיצעפס

 -סטעברַא םעד AND PW טעברַאעגסיוא ANT POM PN .רעגנוה ןופ סעילימַאפ

 ןעיירפַאב וצ PT טייקכעלגעמ יד לֶאמלייט טַאהעג PN ANT םעד קנַאדַא ןוא ,טמַא

TDשירעדרעמ ַא טימ ןרָאװעג טיילגאב דימת זיא סָאװ ,טעברַאי-סגנַאװצ ערעדנַא  

 טײרפַאב ןרָאװעג ןענעז ,ײצילָאּפ רעד IND טעברַאעג ןבָאה עכלעוו יד .ןגָאלש

 .טעברַאסגנַאווצ ןופ

 TIN ןדיי עטסנעעזעגנָא יד ןעמונעג ןשטייד יד TINA רופיכ םוי ברע ראפ

 ,ץישפיל בר רעד :ןעוועג ןענעז עטשרע יד ."סעקינדַאלקַאז, סלַא ,ןקַאילָאּפ

 ןעמ זַא ,עיצַאקָאװָארּפ א קידנצונַאב .א .א יקדאלס ,רעצנַא ,רעטניוו ,עקשטנאמ

ONTשטייד א ףיוא ןסָאשעג , TANT2 ןעגנעהוצפיוא ןסָאלשַאב ,לרוג א טיול ייז  

 ,ןקַאילַאּפ 2 PIN ןלַאפעג זיא לרוג רעד ןעוו ."סעקינדַאלקַאז, יד ןופ ןשטנעמ

 ןפרַאוועג לָאמַאכָאנ ןבָאה ייז ןעוו ןוא ,ןעוועטנוב טווורפעג ןקַאילָאּפ יד PT ןבָאה

 — POND רעד TN יכדרמ יקדאלס) ,דיי א PAN PAN ןלַאפעג רע זיא ,לרוג

 -לעפַאב עשיליופ ןוא עשידיי עצנַאג יד ןעגניווצעג ייז ןבָאה דלַאב .(יקסווַארוק

 זיא בר רעד .עיצוקעזקע רעד וצ ,"ישטשָאנלָאװ ,pros ןפיוא ןעמוק וצ גנורעק

 רעשידיי רעטשרע רעד TN ,ןיקדָאלס ןטסיירט טווורפעג ONT ןוא ייברעד ןעוועג

 ראפ OWN שודק ,ןברק א זיא רע זא טסייוו רע IN ,טגָאזעג טָאה ןינָאק ןופ ןברק

 .הליהק רעצנַאג רעד

 רעניווונייא ערעדנַא ןעמונעג TIN טשיוטעג ןשטייד יד ןבָאה העש 24 עדעי

 לארשי TN ךימ ןעמונעג ייז ןבָאה 1939 רעבמעווַאנ 30 םעד ."סעקינדַאלקַאז, סלַא

 רענעזעוועג רעד PNR טריטסערַא ןסעזעג ןענעז רימ .?סעקינדַאלקַאז, סלַא קעדַאצ

 ןשיוט וצ זדנוא ,טייצ יד ןעוועג זיא סע ןעוו ,סנגרָאמ וצ MIMI רעשידיי
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 טשינ םענייק טָאה ןעמ ןוא ,טרָא רעזדנוא ףיוא ןשטנעמ ערעדנַא ןעגנערב ןוא

 יורפ ןיימ טָאה רעגייז א 12 DW טשרע .קערש ַא ןלַאפַאב זדנוא זיא ,טכַארבעג

 ןעמונעגנעמַאזוצ ןשטייד יד ןבָאה טכַאנ ייב זַא ,טלייצרעד ןוא גָאטימ טכַארבעג

 עילימַאפ ןיימ ןופ .טקישרַאפ TN טָאטש TID גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד טעמכ

 ןינָאק ךרוד ןבירטעג ,הביבס רענינָאק ןופ ןדיי יד ןופ שוריג רעד

 ןינוק TIT םרבעב ןינוק תביבסמ ושרוגש םידוהיה

 ןיימ) ,רעדניק ייווצ עריא טימ ,יורפ סרעדורב ןיימ ,רעטומ יד טקישרַאפ ןעמ טָאה

 .(שטשָאגדיב PR ןרָאװעג טעגרהרעד עיצקַא רעד רַאפ ךָאנ זיא בייל רעדורב

 ןפָארטעג ךיא ANT ,קידנעמוקמייהַא [WN זדנוא ןעמ טָאה געט עכעלטע ךָאנ

 ןוא היח רעטסעווש ןיימ ,יורפ PR טימ ןרענטיס ךיוא גנוניווו רעד ןיא רימ ייב

 .רעדניק יירד PR לדנייש רעטסעווש ןיימ יורפ ןייז טימ ספיג PU יוו ,דניק רעייז

 ןבָאה ,ןינָאק ןיא ןדיי ענעבילבעג עקיצנייא יד ןענעז רימ זַא טניימעג ןבָאה רימ

 ,שטייד-סקלָאפ ַא TD ףליה רעד טימ ,שזדָאל ןייק ןרָאפ וצ דלַאב ןסָאלשַאב רימ
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 רעגנַאל NWI ,ןוא ןכַאז עטסקיטיינ יד טקַאפעגפיוא ,ָאטיוא IN ןעגנודעג ךיא בָאה

 ןעמ זַא ,טסּוװרעד PT ןבָאה רימ ןעוו .שזדָאל ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ,העיסנ

 וצ רעטנענ ,ץילדעש PP קעװַא רימ ןענעז ,ָאטעג PNR ןדיי רעשזדָאל יד טביירט

 .ץענערג רעשיסור רעד

NTרימ ןבָאה  PTםיטילּפ ענעקָארשעצ ליפ טימ ןפָארטעג  TANT ONTטכוזעג  

 ןעניפעג ךיז ןבָאה טרָאד ,ץענערג עשיסור יד ןעלגומשוצכרודַא ךיז טייקכעלגעמ ַא

 ךעלפיש עניילק טימ .גוב םוצ זיב ןדיי טריפעגוצ סנגָאװ טימ ןבָאה עכלעוו ,םייוג

 עכעלקילג ןיוש ןענעז רימ IX טביולגעג ןוא גוב םעד טפישעגכרודַא ךיז רימ ןבָאה

 עשיסור יד : תועט רערעטיב ַא ןעוועג זיא'ס רעבָא .קערש-טיוט ןופ עטײרפַאב ןוא

 ןשיסור םעד ןטערטַאב טזָאלעג טשינ TS טּפַאכעג זדנוא טָאה ײצילַאּפ-ץענערג

 יד יוו ױזַא .טייז רעשיליופ רעד ףיוא טקישעגקירוצ MX MD טימ ןוא ,ןדָאב

 .רקפה ןציז ןבילבעג רימ ןענעז ,ןייגקירוצ טזָאלעג טשינ רעמ ןיוש ןבָאה ןשטייד

 ןופ דניק ןיילק ַא טימ ַאלעב ךיוא ןוא דניק ןיילק ןוא יורפ ןייז טימ רענטיס

 .טייז רעשיסור רעד ףיוא ןביילב וצ ןבעגעגנייא PT טָאה ,שזדָאל

 טימ ןפָארטעגנָא PT רימ ןבָאה ,דנַאל-רקפה לקיטש םעד ןיא ױזַא קידנעייז

 טלייצרעדנָא ךיז ןבָאה ייז TIN ,טייז רעשיסור רעד TID ענעמוקעגקירוצ ,ןדיי עכעלטע

 קידנסיוו טשינ VP WIND ןעמ עכלעוו ,ענעפָאלטנַא יד ןופ עגַאל רערעטיב רעד ןופ

 .עשרַאוו PP ןפיול AX קירוצ ןסָאלשַאב רעבירעד ןבָאה רימ ,ןיהּוו

PXןעמוקעגנָא רימ ןענעז רעבמעווַאנ  PPעשרַאוו . NTעלַא ןיוש ןבָאה  

 ,טסווורעד PT רימ ןבָאה עטנַאקַאב ןופ .דוד-ןגמ א טימ ןסַאּפ עסייוו ןגָארטעג ןדיי

 טָאה סע .יקצעלעיקיץעיװָארטסָא ךָאנ ןבירטרַאפ ןעמ טָאה ןדיי רענינָאק YON זַא

 ןעמַאזוצ רעדיוו PT רימ ןבָאה ,ןשטנעמ עטנעָאנ טימ ןעמַאזוצ Por טלָאװעג ךיז

 עקַאט רימ ןבָאה NT .ץעיװָארטסָא PP סובָאטיוא IX טימ ןרָאפעג TIN ןעמונעג

 .רעמיצ ַא PNR סעילימַאפ עכעלטע IX ,טקירדעגנעמַאזוצ ,ןדיי רענינָאק ןפָארטעג

 עכעלטע ןעמענסיורַא INI רשפא ידכ ,ןינָאק PP ןרָאפעגקירוצ זיא יורפ ןיימ

 עכעלטע ןענופעג INI יז טָאה ,ןינָאק PP קידנעמוק .גנוניווו רעזדנוא ןופ ןכַאז

 ןבָאה רימ .ןרָאװעג טקישעגסיורַא טשינ INI ןענעז עכלעוו ,סעילימַאפ עשידיי

 .ןינָאק PP ןרָאפ IS קירוצ ןסָאלשַאב

 טכוזעג ןשטייד ןבָאה געוו ןפיוא .גוצ ןפיוא PT רימ ןּפַאכ תושפנ-תנכס טימ

PNייז ּווו ןוא ,ןענָאגַאװ יד  TANTייז ןבָאה ,דיי ַא טנעקרעד  ONעשירעדרעמ טימ  

 TX JIN ,גוצ ןופ ןעמונעגּפָארַא ךימ ייז ןבָאה ענטוק IND .ןעמונעגּפָארַא פעלק

 יורפ ןיימ .ןבעל ןביילב IS INI םעדכָאנ טביולגעג טשינ בָאה PR IN ,ןגָאלשעצ

TINדניק  JANAןענעז ױזַא ןוא טנעקרעד טשינ ייז  MTןינָאק זיב רעטייוו ןרָאפעג . 

PRענטוק  PN ANAןעזעג ןיוש  YON INסעטַאל עלעג ןגָארט ןדיי  PINעדייב  

 .ןטייז
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 .ןינָאק PP ןרָאפ IS גוצ ןרעדנַא IX טימ ןעגנולעג רימ זיא םעדכָאנ דלַאב

 קירוצ ןרָאפעג PIN זיא רעכלעוו ,ןפרָאדנרָאצ ןפָארטעג PNR בָאה ןָאגַאװ ןיא

 .ןינָאק ןייק

 טנַאיצילָאּפ רעד ןעמוקעגניירַא דלַאב זיא גנוניווו ןיימ PNR קידנעמוקניירַא

 ןעמענ וצ ןעוועג םיכסמ ONT רע רעבָא ,לעפאב-עיציזיווקער א טימ שזַאשטכַאּפ

 .הריד רעד PR ןבילבעג PR ןיב ױזַא ןוא רעדעל קיטש עכעלטע wn ןופ

 ךס ַא ןבילבעג ןינָאק ןיא טלָאמעד ךָאנ ןענעז ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה סע יוו

 .סעטַאלז 2 = קרַאמ 1 :עטולַאװ רעייז טריפעגנייא ןבָאה ןשטייד יד .ןדיי

 קרַאמירעּפעט ןפיוא PT ןטיירג ןשטייד יד זַא ,טסווורעד ךיז טָאה ןעמ

 םעד ייב הריד ַא ןענופעג ןוא טכוזעג בָאה PR ,רעזייה עטלַא יד ןמיורוצפַארַא

 .סַאג אשטיוועיקצימ רעד ףיוא קַאינדָאװַאז קַאלָאּפ

 רענעגעוו ףיוא ןקישסיורַא זדנוא ןביוהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה 1940 ילוי ןיא

 .ץעיורג ןופ רעטעמָאליק יירד ,וווקילורק ףרָאד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ,ץעיורג ןייק

 ,ןַאמסקילג ,עילימַאפ PT TN שימ קעטול :ערעדנַא ןשיווצ ןעוועג ןענעז רימ טימ

 שטיווָארעזָא ,עילימַאפ רעד טימ יקסווָאקירטס .יורפ PT טימ טַאנג ,קינבעלכדָאּפ

 רוטרַא ,קַאשטרַאמ לדנעמ ,יורפ JT טימ ןזייא ,ַאינוטַאמ ,רעטומ סרענטיס ,ַאינער

 ןרהא רעקשיל TYP ןוא לדייא ,יורפ סעשטיװָאקשָאמ .מ ,יורפ PT טימ ץישּפיל

 ,עילימַאפ PT טימ ספיג ,עילימַאפ PT טימ סוטַאעב השמ ,עילימַאפ Pr טימ

 טימ ןוז PT TR ץישפיל ברה ,עקטַאלס .יקסניבַארג ,ןוז ןטימ קעלַאװַאק לרעּפ

 .יורפ PT טימ טרַאבטיירב עקהשמ ,דניק ןוא יורפ

 ,ןַאמסקילג TD דנַאטשַאב PNR טעטימָאק ַא טלייוועגסיוא ןעמ ONT דלַאב

 ONT ןעמ SPN ןוא (ףרָאד םעד PD רענויוונייא (IN קענַאשזרעבָא טרַאבטיירב

 IN SPP א ןוא ןשטנעמ ערעטלע AND זיוה א ןפַאשעג PX טלעג טלמַאזעגנעמַאזוצ

 .ןברָאטשעג טשינ רענייק PN רעגנוה ןופ זַא

 ןשיווצ .טעברַא ףיוא ןינָאק PP טקישעג ןעמ ONT רענעמכַאפ ענעדישרַאפ

oTןעוועג טרָאד רימ ןענעז ױזַא .רעלַאמ םעד ,שטייד ןוא רעלָאטס ַא ,שטיוװָאקלעז  

 ,ןכַאז יד ןקַאפנייא ןלָאז רימ ,לעפַאב ַא ןעמוקעג זיא גנילצולפ .1941 ץרעמ זיב

 .שזדָאל PP טקישעג זדנוא ןעמ טָאה ןינָאק ןיא עיצַאטסיזַאב רעד ןופ

 א ךרעב ןעוועג רימ ןענעז ,סַאג עװָאקנָאל רעד ףיוא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ זעוו

 JPR ,עצפולס PD ןדיי ןעוועג ןענעז זדנוא טימ ןעמַאזוצ ,ןדיי טרעדנוה סקעז

 ,גנוכוזרעטנוא רעכעלנעזרעפ רעד ייב .ןישעלש ןוא לַאװכיר ,קסלוקס ,וועשטעלק

 .ןבילבעג ךָאנ זיא סָאװ POX טביורעגוצ זדנוא ייב ןעמ טָאה

NTרענעמ עטנוזעג יד ,עיצקעלעס א ןעמוקעגרָאפ זיא  ONTןזָאלעג ןעמ  

 -ווָאפעזוי PP טקישעג רעטייוו רעדניק TN ןעיורפ ,רענעמ ערעטלע ,טרָא ןפיוא

 יד PR עיצקעלעס ַא טריפעגכרוד לָאמ ַא INI ןעמ ONT רעטעפש .יקסיירָאגליב
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 זיולב ןבילברַאפ רימ ןענעז CUR ,ווָאפעזוי WWI טקישעגכָאנ ןשטנעמ ערעכַאווש

 ןופ ןדיי 1000 ךָאנ טקישעגניירַא זדנוא וצ ןעמ טָאה טייצ-חסּפ ,ןשטנעמ 0

 .סָאטעג רעװָאקרָאזָא TIN רעשזדָאל יד

 ,רעליה ריאמ ,ןירג קעלומש ,שטייד ןועמש ןינָאק PD ןעוועג ןענעז רימ טימ

 לאומש ,ץילדייז PITS ,ןַאמכַארד ,םיובנירג החמש ,ןַאמדלָאג םהרבַא ,קעדַאצ לדנעמ

 בייל ,עבואט ,רעגיצנַאד ?INV .יקסנישזוב ריאמ ,קַאסיל ָאישזדירפ ,ץילדייז

 ,ַאקלוב בייל ,שטַאקוּפ ,קַאשטפיל ,יקסווַאטסושזב קעינעה ,ןיוועל קחצי ,ךַאברוא

 TIN רעסול ,שטיװָאקוװעל ,שטיוװָאבוקַאי ,ןטרַאגנייוו ףלָאװ ,גרעבלע ,ַאקלוב אבא

 טקישעג זדנוא ןעמ ONT טרָאד ןופ .ןכָאװ 4 ןעוועג רימ ןענעז שזדָאל PNR .ערעדנַא

 רימ ןענעז OND שדוח PN .ןרעגַאל ענעדישרַאפ PN ןשטנעמ 200 ןופ ןפורג וצ

 ?INV ןפָארטעג ןיוש רימ ןבָאה PINT .גיצנַאד ייב ןושַארטס PN ןעמוקעגנָא

 ןעוועג זיא טעברַא רעזדנוא .לטיה-ייצילַאפ א טימ רעטצלע-רעגַאל סלַא רעגיצנַאד

 ךעלקערש ןעוועג זיא טעברַא יד ,סעקלָאר ףיוא ןדָאב טריפעג ONT ןעמ ,ןַאב רעד ייב

 .ןעגנוגנידאב עכעלשטנעממוא ייב ןוא רעווש

 PN רעגַאל ַא PN ןבירטעג רעטייוו MIN ןעמ טָאה טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ

 .רעגַאל םוצ זיב ייסָאשדגעוו ַא ןעיוב ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא יד .עעזוואראב

 םייוג וצ טָאה זדנוא ןופ רעדעי ןוא ,ךעלקערש רעייז ןעוועג זיא רעגנוה רעד

 ONT ןעמ ONT .טיורב לקיטש א IND ןכַאז לסיב עטצעל סָאד Pr ןופ טפיוקרַאפ

 .טעב ןיא ןטלַאהעברַאפ

 ,טיורב ַא טעב א PN ןעניפעג ןעמ ONT ,רעגַאל ןיא עיזיווער ַא ייב לָאמַא

 ONT סע רעוו ,ןגָאזסיוא ONT ןעמ טרעדַאפעג טָאה רעטצלעדרַעגַאל סלַא רעגיצנַאד

ONTטָאה רענייק ןעוו ןוא ,ןטלַאהַאב טיורב  ONTןָאט טלָאװעג טשינ , ONTרע  

PONץימש ןבעגעג . 

 ןעמ ONT טרָאד .עטיל PR סַאנַאמַאלַאפ רעגַאל PN ןעמוקעגנָא ןענעז רימ

 ןגירקעג TIN ,ךַאפ ONT INP PN IN ,ןבעגעגפיוא דלַאב ANA ךיא ,סרעלשיט טכוזעג

 ןפלָאהעג לסיב ַא ןיוש PT ךיא INT NT .רעגַאל PR ןלַאירעטַאמ יד ןופ ןעלסילש יד

 ןגירקעג PN“ בָאה סעקעוושט לסיב א AND Son ,טרעגנוהעג טשינ PX ןסע טימ

 .קַאשטפיל PX ךַאברוא בייל ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז אד .רעטופ וליפַא ,טיורב

PRXרעגַאל םעד  WI PR ANAיורפ ןיימ טימ טקַאטנָאקדווירב ַא טַאהעג , 

 PR“ ןוא ,ךימ PIN YT ןשיווצ ןוא ,ןשטנעמ 100 ןעמונעג ןעמ ORT רעדיוו רעבָא

 NI .קענַאשזרעבָא TN שטַאקוּפ ןעוועג PIN ןענעז רימ טימ .עגיר Pp טקישעג

 וצ טקישעג ןעמ טָאה ערעקרַאטש :עיצקעלעס עיינ א טכַאמעגכרודַא ןעמ טָאה

 .קאנלאס ךָאנ ןאב רעד וצ סעניש ןעיוב םייב ןלעווש ןפעלש ,טעברַא רערעווש

 INT COUN PIN ND ןיימ ייב טנדרַאעגנייא רעדיוו PT ךיא בָאה רעטעפש לסיב א

 .עפורג רעצנַאג רעזדנוא ןסע טימ ןפלעה טנעקעג ךיא
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 PN PI ךָאנרעד .1943 זיב 1941 ףוס ןופ ןעוועג PNR ןיב רעגַאל םעד ןיא

 .עקלוב בייל ןפָארטעג PX“ בָאה טרָאד .אברוזַאמ ?WAN ןיא ןרָאװעג טקישעג רעדיוו

 לייוו ,טלָאװעג טשינ ANT PN ,טנַאיציִלָאּפ ַא ןרעוו IX טגיילעגרָאפ רימ טָאה ןעמ

ONTןדיי ערעדנַא ףיוא תוריסמ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא . NTא ןעוועג זיא  

 ךיז טָאה רעכלעוו ,רעגרעבצעה [TOR ןטימ ,שטייד ַא רעגַאל PD טנַאדנעמָאק

 גנוטייצ ַא ןענעייל רַאפ ORT ןגעווטסעד ןופ WAN ,ךעלשטנעמ ןגױצַאב זדנוא וצ

 טָאטש רעד ןופ ןדיי ךס א ןעוועג ןענעז רעגַאל םעד PN .ףַארטש-טיוט טָארדעג

 .ןינָאק PNR בר ןרעוו וצ ןעמוקעגנָא זיא ץישפיל בר רעזדנוא ןענַאוו PD ,ןיזלַאט

 ךימ ןעמ טָאה דלַאב רעבָא ,ךאפ ןיימ ייב טעברַאעג PN ANT טשרע וצ

 -רעביא טימ ONT רענייא רעדעי .סעינילדןַאב יד וצ ןלעווש ןגָארט וצ ןעמונעג

 אשמ ערעווש יד ןפעלש טזומעג ,פעלק עקידתוירזכַא רעטנוא ,תוחוכ עכעלשטנעמ

 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ירפ רעד ןופ

 TT PNR ANT טרָאד ,יעלע רעגַאל PR טריפעג זדנוא ןעמ טָאה רעדיוו

 ןענופעג ךָאנ ךיז ןבָאה רעגַאל םעד PR ,עטיל ןופ ןדיי עטנַאקַאב טימ ןפָארטעג

 טכיירגרעד ָאד טָאה ,רעגיצנַאד רעשיטָאטש רעזדנוא ,רעדניק ןוא ןעיורפ עכעלטע

 .שטייד א יוו רעקידתוירזכַא ןעוועג זיא רע .רעטסטלע-רעגַאל סלַא גנַאר ןסיורג א

PNיירעלשיט ייב טעברַאעג בָאה . PRלָאמ  ONTרעווש ןטרַאגנייוו ףלָאװ ןעמ  

 JOY סעפע ןפיוק ןייג IND ןגָאלשעצ

 ןטעבעג PN ALT ,רעדניק ךעלרעדרעמ טגָאלש ןעמ ON ,ןעזעג ANA PX ןעוו

 DI PIN רַאפרעד PO רע טָאה ,ןגָאלש ייז ןרעהפיוא לָאז רע .,ןרעגיצנַאד ייב

 .ןגָאלשעגנָא

 טשינ זדנוא ןופ רענייק לָאז סע ידכ ,ןָאטעג ץלַא ללכב טָאה רעגיצנַאד

 טגָאזעגסיורָאפ ןבָאה רימ IW ,טנַאדנעמָאק םעד IND הריסמ ןייז ךרוד ,ןבעל ןביילב

 IND“ זדנוא ןעמ טָאה ,סָאּפַאק יד ןעגנעהפיוא TIN ןסור יד TID שרַאמנײרַא םעד

 יד ,רעבירג ןבָארגסיוא ןסייהעג זדנוא טָאה PON רע ןוא .טיוט ox טלייטרוא

 ןופ שטיוועלעארזיא שירעב טלעטשעגנייא זדנוא רַאפ ךיז טָאה טונימ עטצעל

 .טיוט TD טעװעטַארעגּפָא זדנוא רע טָאה זענייוועג טימ TN עצפולס

NT דלַאוורעזייק, PP טריפעגרעביא זדנוא We ONT 1944 טסוגיוא PR 

ONT עציילפ רעד ףיוא ןרעמונ טימ רעדיילק-ןטנַאטסערַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה. 

 ןענעז אד .ָאּפַאק ןשיווטיל ַא ןופ פעלק ןגירקעג רעגיצנַאד ָאד טָאה לָאמ עטשרע

“IND JIN טעװעזַאגרַאפ ןעמ ONT ערעכַאווש יד ;סעיצקעלעס ןעמוקעגרָאפ טפָא 

 .טנערב  PIN.ןרָאװעג טכַארבעגמוא רעטעפש ןענעז טנערברַאפ ןבָאה עכלעוו יד

 טָאה לרוג רעד  PINזדנוא ןופ רענייק ןוא ,סנוויואדזַאג יד וצ טריפעג ןרעגיצנַאד

 ךיוא ןענעז שטַאקוּפ ןוא עקלוב בייל .םיא ףיוא תונמחר ןייק טַאהעג טשינ טָאה

 ןעמוקעגמוא  PN.רעגַאל ןבלעז םעד
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 זדנוא ןעמ ONT ,רעגַאל םעד ןרידרַאבמָאב ןביוהעגנָא ןבָאה ןסור יד זעוו

 .גיצנאד ייב ףָאהטוטש PP ןבירטעג לענש

PRףָאהטוטש  PN ANTטעברַאעג  PNרעבָא ,גנולײטּפָא-סגנודיײלקַאב רעד  

 .סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןיב ךיא PR ןגָאלשעג ךעלקערש טרָאד טָאה ןעמ

 ,טעברַא ףיוא טקישעג טשינ טייקכַאווש בילוצ ,ךימ ןעמ טָאה םעד INI ךיוא

 ןרָאװעג ןגָאלשעצ ךעלקערש ,הביס רעדעי IW PR ןיב 1945 ץרעמ ןט-15 םעד

 ,ןרָאװעג קנַארק קירוצ ןיב ןוא

NTבָאה  PNעכלעוו ,ןשטנעמ ענעריורפעג טימ גרעב עצנַאג ןגיל ןעזעג  

 ,רעקרַאטש לסיב א טליפעג PT ANA PR ןעוו .ןרָאװעג טנערברַאפ דלַאב ןענעז

 INI PR JOY IS טַאהעג רעדיוו ןוא ,רעטסוש סלַא ןטעברַא טקישעג ךימ ןעמ טָאה

 ןענופעג טרָאד PN ANT גנולײטּפָאךעױרפ רעד PN .ןדיי ערעדנַא ןפלָאהעג

 .יורפ ןיימ טנייה זיא YT TID ענייא .ץרַאװש ןעמָאנ ןטימ ןרעטסעווש 4 עטנַאקַאב

 ןבעל 4 רָאנ ןבילבעג רימ ןענעז ,רעגַאל םעד ןרידיווקיל םייב ,25.4 םעד

 לזדניא םעד ףיוא טריפעג זדנוא ןעמ טָאה טכַאנ ייב .(רענעמ) ןדיי ענעבילבעג

 זדנוא ןעמ ONT טרָאד .ןסור יד ךרוד טרידרַאבמָאב ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,לעה

 ןופ ןטילעג ךעלקערש ןבָאה רימ ,יַאמ ןט-3 םעד זיב סעווטַארט ףיוא ןטלַאהעג

 DiS O° TID רעסַאוו ענעצלַאזעג ONT INI טַאהעג טָאה ןעמ ,טשרוד ןוא רעגנוה

 קידנעגנירפש ,דרַאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ןשטנעמ ןענעז גנולפייווצרַאפ IND ,ןעקנירט

 ,םי ןיא

 -כַאװ .ס .ס יד ןדנווושרַאפ גנילצולפ ןענעז טכַאנ ייב יַאמ ןט-2 םעד

 ןסיירפיוא טלָאזעג זדנוא ןעמ טָאה ,טלייצרעד םעדכָאנ ONT ןעמ יוו ,סנטסָאּפ

 עשיטילָאּפ ןענופעג PT ןבָאה רעבָא זדנוא TOUS .ןעקנירטרעד ןוא טימַאניד טימ

 טריפרעד זדנוא ןבָאה ייז ,טייל-םי עטינעג ,ןגעוורַאנ PD ןטסירק ,ןטנַאטסערַא

 ןבָאה עכעלטע INI טימ PR .ןײטשלָאה ,טַאטשױנ ייב גערב ַא זיב

 טונימ עטצעל יד PT יוזא ןוא ףיש רעד TD ּפָארַא ןענעז ןוא ןעוועג חילצמ

 YOR טעמכ ןוא טייל-.ס .ס יד ןעמוקעגקירוצ ןענעז סנגרָאמ וצ .טעװעטַארעג

 ,םי ןיא ןעגנירפש ךרוד ןעוועטַאר PT“ טווורפעג ןבָאה עכלעוו יד ךיוא ,ןסָאשעגסיוא

 גערב ןפיוא ענעבילבעג-ןבעל יד ןופ ןגעוורָאנ 10 ןבילקעגסיוא ןבָאה ייז

TNטלעטשעגניירַא ייז  PD WORT PRינק רעד  TINןסָאשרעד ייז . 

 רעגַאל ןטייווצ ַא ןיא ףיש ַא OM ןקיש טיירגעג Pr ייז ןבָאה עקירעביא יד

 םעד PIN ןרָאװעג טרידרַאבמָאב ףיש יד זיא לזמ רעזדנוא וצ WAR ,טַאטשיונ ךָאנ

 DAN“ קידנעייז .טיירפאב זדנוא ןוא רעטילימ שילגנע ןעמוקעגנָא זיא יַאמ ןט:3

 עטשרע יד ןיא סופיט ןופ ןברָאטשעג ןוא ןסע טּפַאכעג ליפ ןבָאה ,טרעגנוהעג

 ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ געט
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 (ַאװַאק) רואזוק השמ
 (םי-תב)

 ןשינעבעלרעביא-המחלמ עניימ

 ןעוועג PR Pa ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ ,רעבמעטּפעס ןט1 םעד

 רעד ןוועג טלָאמעד זיא עיצַאיװַא עשטייד יד .ןזיופ ןיא רעטריזיליבָאמ א

 םעד טריפעגנייא PR תונברק JO א ןעוועג םרוג טָאה סָאװ ,ןיז-ילכ רעטשרע

TD TD ODָאטשינ זיא'ס זַא ,ארומ  PAWןענעז ןעמעלַא ץֶארט ןוא .ןענירטנַא וצ  

 OND“ ןבָאה ןשטייד יד .ןפָאלעג ןענעז ןשטנעמ ןוא ,טלופרַאפ ןעוועג ןגעוו יד

 .רעוועג-ןישַאמ טימ ןסָאשעג ןוא טרידרַאב

 .ןטעדנוווראפ א ענטוק ןייק טגנערבעג ךימ ןעמ טָאה ןפמַאק יד ןופ

 יירד .ךילרע המלש -- רענינָאק ןטעדנּוװרַאפ א WI ןפָארטעג PX בָאה טרָאד

 ךיז ןוא טעב םוצ לָאטיּפש רענטוק ןיא טדימשעגוצ ןעוועג ךיא ןיב םישדח

 .ןגעוואב טנָאקעג טשינ

 PIN עשידיי'ס .ןינָאק PP ןעמוקעגקירוצ PR PI רעבמעווַאנ ןטס23 םעד

 רעטכער רעד ףיוא רעדנעב עלעג טימ ןדיי .עיצאדיווקיל ברע ןעוועג ןיוש זיא

 יד ןעמוקעגרָאפ זיא רעבמעווַאנ ןטס20 םעד ,רעטעפש געט טכַא טימ .טנַאה

 טיול ןדיי יד ןעמונעג טשינ ךעלטנגייא ןבָאה ןשטייד יד .גנולדיזסיוא עטשרע

 טלָאמעד ןענעז ?TT 2000 ךרעב .זירּפַאק ןטיול WI ,ןעניווואב רעייז ןופ ןסַאג יד

 לוש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא טרירטנעצנָאק ייז טָאה'מ .טלדיזעגסיוא ןרָאװעג

 רעשילאק רעד ףיוא ןעוועג זיא טקנוּפ-למַאז רעטייווצ ַא ןוא אשטיוועיקצימ ףיוא

 .טָאטשרָאפ

 PP טקישעגּפָא ןוא ןאב רעד וצ טריפעגוצ עלַא ייז ןעמ DONA טכַאנייב

 רעד וצ ןייג טזומעג ןבָאה ןדיי רענינָאק ענעבילברַאפ יד .יקצעלעיקיץעיװָארטסָא

 .פעלק -- ןױל-סטעברַא טָאטשנַא ןעמוקַאב PX טעברַא

 רעדיוו ןוא גנולדיזסיוא עטייווצ ַא ןעוועג זיא 1940 רַאורבעפ ןט11 םעד

 ,רעטקָאד סלַא ,רעדורב ןיימ .ןקַאלָאּפ לָאמ ont -- 2000 ןופ ONS רעד ןיא

 עטלדיזעגסיוא יד ןטיילגאב טזומעג ןשטייד יד ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טיול טָאה

INA PP 

 ערעזדנוא PD ץלָאטש רעד ןעוועג זיא ON ,תסנכה-תיב רענינָאק רעד

 ןט17 םעד ,ךָאװטימ .לאטש-דרעפ א PR ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ זיא ,ןדיי רענינָאק

 ,ןדיי 1000 עטצעל יד ןופ גנולדיזסיוא עטייווצ יד ןעמוקעגרַאפ זיא 1940 ילוי

 ףעשיזיירק רעד טָאה ץעיורג ןייק AV MN .טָאטש TH בר רעד -- ייז ןשיווצ

 ."סעדַאוודָאפ, ןדיי יד ןבעג לָאז ןעמ ,טנדרָארַאפ עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ
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PR ןעוועג זיא סָאד זַא ןעקנעדעג זומ ןעמ רעבָא ,שימָאק לסיב ַא טגנילק ONT 

PONT ONT טכַאמעג PM טָאה רעדניק ןוא ןעיורפ עטלַא ןופ דליב ONT ןוא ,0 

 ַא טימרעד ןוא שטייד ןופ  JOםולשב ןעמוקוצנָא ןפלָאהעג  PPסָאװ ץעיורג

ONT רעדעי זַא Pr טייטשרַאפ .ןינָאק ןופ רעטעמָאליק 17 ַא ךרעב ןעוועג זיא 

 ייב טַאהעג  x Prןיהווו טסּוװעג טשינ טָאה ןעמ לייוו ,זייפש ןוא ןכַאז לקעפ

 ןדיי ןענופעג רימ ןבָאה ,ץעיורג ןייק קידנעמוקנָא .זדנוא טריפ ןעמ  TDרעד

 ץרעמ ןט8 םעד זיב ןעוועג רימ ןענעז טרָאד .ןינָאק םורַא טנגעג רעצנַאג 1941,

 עכעלטפאשלעזעג עסיורג א ןזיװעגסױרַא PONT ONT קינלַארוג שרעה

 ידכ ,ןינָאק ןייק ןרָאפקירוצ טווורפעג טָאה רעכלעוו ,ץישפיל רוטרַא .וויטַאיציניא

 -נאשז רעשטייד רעד ךרוד געוו ןפיוא זיא ,ןגעמרַאפ ןייז ןופ ןעוועטאר סעפע

 טעגרהרעד ,ןרידנומ טיינעג טָאה רע עכלעוו OND ,עטנַאקַאב ענייז ,עירעמרַאד

 .ןרָאװעג

PXץעיורג ןופ ןדיי יד ןעמונעגנעמַאזוצ ןשטייד יד ןבָאה 1941 ץרעמ ןט8 , 
xp ypיקינוועגאל ןוא ַאלַאיב  TRלייט ַא ,טקישעגקירוצ זדנוא  PPןינָאק , 

 זיא PIP PW ןעגנאגעג זיא עכלעוו ,עפורג יד .ווורוגאז ןייק לייט א ןוא

 טעשטומעג PT ןבָאה PR ,טנעמענרעווּוג-לַארענעג PR ןרָאװעג טריפעגרעביא

 ןשיווצ -- טעװעטַארעגּפָא ךיז טָאה לָאצ עניילק ַא רעכלעוו ןופ ,טייצ ערעגנעל ַא

 ןענעז ,ווּורּוגַאז ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד .יורפ ןיימ ןוא ךיא -- ייז

 רעדלעוו יד ןיא טייקשילאיטסעב רעשטייד רעד ןופ תונברק עטשרע יד ןעוועג

 .שזעימישזַאק ןופ

 WA ONT ,סגָאטרַאפ ןעוועג זיא ONT ,לַאזקָאװ רענינָאק םוצ קידנעמוק

 ןוא סקניל ןופ ּפעלק טימ טײלגַאב ,ןשטייד ןופ רעלַאּפש ַא ןייגכרוד טזומעג

 ךימ ןבָאה ייז ןעוו ,ןייג םוצ ןקעטש א טימ טצונאב ךימ ANT ךיא .סטכער

 : טרעפטנעעג OF PNR בָאה ,ןקעטש רעד זיא סָאװ וצ טגערפעג ןוא ,טקרעמַאב

 DONT רענייא ןוא טכַאלעצ קרַאטש Pr ןבָאה ייז .דילַאווניאסגירק PI PX זַא

 רעד PR טריטנעירָא ךימ INA PR !"ןעגאלשעג עשטיוד ONT רעד, : ןפורעגסיוא

 ןוא ןפרָאװעגקעװַא ןקעטש םעד ANA ןוא ייז ןופ טרַאװרעד ךימ סָאװ ,טונימ

 טשינ WIN ,ךימ ןכוז ייז יוו ןעזעג בָאה ךיא .םלוע ןשיווצ טשימעגסיוא ךיז

 .ןענופעג

PXתלבק, רעטשרע רעד .שזדָאל ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טנווָא - 

 רעד ףיוא ןפָאלשעג ןענעז רימ ּוװ ,עלַאה רעסיורג א PR ןעוועג זיא "םינפ

 רעשזדָאל ןפיוא תורצ עטשרע יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ירפ רעד ןיא דלַאב .דרע

 ןעמונעגוצ ייז ןבָאה ,פעלק pom טײלגַאב ,גנוכוזרעטנוא רעיונעג ַא INI .ןדָאב

 רעד תעב .ןכַאזטרעװ ערעדנַא ןוא עטולַאוו ,טלעג : ןענופעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא

 IW PR טקישעגרעביא ייז px טלייטעגסיוא עכעלטנגוי יד ןעמ טָאה עיצקעלעס
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 טנזיוט א ךרעב -- גרובמַאהיגיצנַאד עדַארטסָאטױא יד ןעיוב וצ רעגַאלסטעברַא

 ןַאמ-.ס .ס םעד קידנבעגנָא ,טעברַא יד ןדיימוצסיוא ןעגנולעג זיא רימ ,ןשטנעמ

 רעד ךאנ .טעברַא NIN וצ קיאעפ טשינ PR דילַאווניאסגירק א PI PX זַא

 ןייק טקישעגקעווַא טעברַא וצ עקיעפ-טשינ יד טימ זדנוא ןעמ טָאה עיצקעלעס

 .יקסיירָאגליב ווופעזוי

 זיא JT עגַאל יד wt ייווצ ךרעב ןעוועג PR PI ווופעזוי ןיא

 ןעזייא קעטול טָאה יַאמ TD געט עטשרע יד PN .רעגרע גָאט IS גָאט TID ןרָאװעג

 ןענעז רימ ןוא ,רעטומ ןייז IND ָאטױא-טסַאל א טקישעג ץעיווַארטסָא ןופ

 DR טדיישעצ PI רימ ןבָאה טרָאד .קינשַארק זיב ןרָאפעג ָאטױא םעד טימ

 יוזא .םיא וצ ןרָאפעג רימ ןענעז ,ןילבמעד PR זיא רעדורב ןיימ IN קידנסיוו

 טשינ PAN רָאפניירא רעד זיא ,עזַאב-ילפ עשטייד ַא ןעוועג זיא ןילבמעד PR יוו

 ןעמוק וצ ױזַא יוו געוו ַא ןכוז טַארנדוי PR ןעגנַאגעג ןיב ךיא ,טכייל ןעוועג

ppסָאװ ןטמַאַאב ןטשרע םוצ .ןילבמעד  INA PRןדנָאװעג ךימ  PN ANAןיוש  

 DN INT PR WN PR .רעגָאװש סקַאינרעשט ןעוועג זיא סָאד לייוו ,לזמ טַאהעג

 טָאה ,געט עטצעל יד PR טבעלעגרעביא ןבָאה רימ ONT ,רוציקב ןבעגעגרעביא

 בָאה ךיא .ליצ ןיימ וצ ןעמוק לענש לָאז ךיא ידכב רימ ראפ ןָאטעג POX רע

 ןעמוקעגנָא PR PI וואנַאראב PR .װָאנַארַאב ןייק עקטסופעשפ ַא ןעמוקַאב

PXיוג םעד טימ ןרָאפרַאפ ןענעז רימ ּוװ ,ףיוה ןרעטצניפ ןיא .טנווָא  TID 

 DR שטָאכ .םורא ONT Pr OMT רענייא IX ,טקרעמַאב ךיא בָאה ,ןילבול

 רוגיפ יד רימ זיא ןגעווטסעד ןופ רעבָא ןרָאי ןיוש ןעזעג טשינ שטנעמ םעד בָאה

 ךיילג ךיא בָאה םיא וצ טרעטנענרעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ןוא טנַאקַאב ןעוועג

 בָאה ךיא ןעוו טשַאררעביא קרַאטש ןעוועג זיא רע .רעשיפ 'ה םעד טנעקרעד

ONעקווויעשטַאמ א ןגָארטעג טָאה רע לייוו ,ןעמַאנ רענינָאק םייב ןפורעגנָא  

 ןוא ןפלַאהעג טשינ ךיוא טָאה סָאד רעבָא .טסירק סלַא ןעגנַאגעגנָא זיא ןוא

PXתבש .ןדיי עלַא טימ ןעמוקעגמוא רע זיא םורַא טייצ רעצרוק א  INTךיא  

 טניווועג ןבָאה DPX ןשטנעמ טכַא ןעוועג ןענעז ייז ,סרעשיפ יד טימ טגנערברַאפ

 .רעמיצ ןייא ןיא

 ןילבמעד ןייק ןעמוקעגנָא יורפ ןיימ טימ ךיא ןיב 1941 יאמ ןט11 םעד

 -רעדדרַאפנייא ןבעג I טָאברַאפ א טַאהעג טָאה ןילבול לייוו ,עלאגעלמוא סלַא

 ןעמוקאב ךיא באה דנַאטש ןלַאגעלמוא ןיימ ץָארט .ןילבמעד ןייק ןשינעביול

 .טכַאמרעװ רעד ייב ץאלפ-ילפ םעד PIN טעברַא

 2000 עטשרע יד .טנזיוט 3 ןעוועג טלָאמעד זיא ןדיי רענילבמעד לָאצ יד

DANטקישעגקעווא ןעמ  Ppןט5 םעד עקנילבערט  ONT .1942 ONDןעוועג זיא  

 ,טדיישעצ ןרָאװעג ןענעז תוחפשמ .ןדיי רענילבמעד יד OND גָאט רעכעלקערש ַא

TSןגרָאמ רעד  PDןבָאה ױזַא .רעכיז ןעוועג טשינ זיא ענעבילבעגרעביא יד  
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 וצ לעפַאב א ןעמוקעג זיא גָאט םעד .רעבָאטקָא ןט15 םעד pa טבעלעג רימ

 ...ןדיי ןופ ןילבמעד ןקינייר

MNיוו  PRוואשערפ ןופ ןדיי טנזיוט ייווצ ןעוועג ןענעז ןילבמעד  

 "ראפ 400 TD עפורג א Pr טָאה גנולדיזסיוא רעד ייב ןוא ,(ייקַאווַאלסַאכעשט)

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ -- ,ןסָאשעגסיוא PROD ןפיוא ךיילג ייז ןעמ טָאה ,טקיטעפש

 .גנוי ןוא טלַא

OND 5ןכלעוו ןיא ,רעגַאל םעד טלגנירעגמורַא ןשטייד יד ןבָאה טכַאנ  

PXןבָאה יורפ ןיימ ןוא  PTןוא ,גנולדיזסיוא רעטשרע רעד טייז ןענופעג  “DIN 

 -ַאב ןעוועג ןענעז עכלעוו סענָאגַאװ יד ןליפסיוא OW ןשטנעמ 400 יד ןעמונעג

 עקידייל pp ןעמוקנָא טשינ ,הלילח ,ןלָאזס ידכ ,טרַאּפסנַארט ןראפ טמיטש

 ןעיורפ יד ןופ עטשרע יד ןייז טלָאזעג טָאה יורפ ןיימ .עקנילבערט ןייק סענָאגַאוו

 טגערפעג םיא PR ףעש PO I ןדנָאװעג PT ANT PR .ןרעוו וצ טקישעגקעווַא

ONרעסַאפפיוא רעד ןעוועג זיא רע -- ןאט וצ  TR ONDרע =- גנונעדרַא  

 .ןבילבעג זיא יז PR ןָאטעג ךיילג PN INA סָאד ,"יז קעטשרַאפ, :טגָאזעג טָאה

TD טעברַא עכעלגעטיגָאט יד ןביוהעגנַא. PT טָאה גנוקישרַאפ רעד WI 

“OND ענעדישרַאפ ןופ ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא רעגַאל רעד זיא טייצ וצ טייצ 

 ענייא .ןעגנור  RINןברק ַא ןבעגעג טָאה גנוריסַאּפ  PDלייוו ,דיי רעווַאשערפ ַא

PR זדנוא טימ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,(ןילבמעד ןופ מ"ק 12( ,יקיר ןופ ןדיי 0 

 ןסקיב עשיטַאמָאטיוא 10 טעבנגעגסױרַא 1942 רַאורבעפ ןט16 םעד ןבָאה ,רעגַאל

 ךיז טייטשרַאפ .דלַאוו ןיא ןפָאלטנַא ןוא ןַאלּפָארע ןא ןופ  GRןבָאה ךַאז אזא

 ןבָאה ייז .טנגייוושליטש ןייגכרוד טנָאעקג טשינ ןשטייד יד . JOטלגנירעגמורַא

 רעגַאל םעד  PRעיזיווער א טכאמעג  VOX PRטרעטשינעג .ןרעמיצ  PRןכָארבעג

 ןעמוקעגרעטנוא ייז זיא'ס סָאוו  PNןבָאת דיי רעווָאשערפ םעד ייב ןוא .טנַאה

 א ןענופעג ייז  ONDןבָאה ,ןטָאברַאפ ןעוועג סע זיא ץעזעג ןטיול סָאװ ,סעטָאלז

 גנַאגנײרַא םייב םיא טגיילעג ןוא ןסָאשרעד ךיילג םיא ייז  PRטימ רעגַאל

 א  Saxרע זַא ,טסורב רעד ףיוא  PORרע לייוו ,קילגמוא םעד ןיא קידלוש זיא

 .ךיז ייב סעטָאלז רָאּפ א טאהעג טָאה

 .1944 ינוי ןט6 םעד טַאהעג רימ ןבָאה גנובעלרעביא עסיורג עטייווצ ַא

 טרירַאּפער טָאה רעכלעוו ,דלעפשיפ דניירפ ןיימ ןפורעג ךימ טָאה גָאט םעד

 סרעוַאהנעזייא TD ףורפיוא םעד ןרעה טזָאלעג ןוא ןשטייד יד IND סָאידַאר

 עכלעזַא IN ,ךיז טייטשראפ .עידנַאמרָאנ PR גנודנַאל רעד PD גָאט ןיא עדער

 .תורצ עלַא ןטלַאהוצסיוא חוכ PIN גנונעפַאה ןבעגעגוצ JANA ןטנעמַאמ

 שדוח רעד .ןילבמעד PNR שינרעטַאמ יד ןעגנַאגעגנָא זיא 1944 ילוי זיב

 טימ ךיז ןבָאה ןסור יד .סעיינ עקידנשַאררעביא ךיז טימ טגנערבעג טָאה ילוי

 זדנוא ןבָאה ילוי ןטס23 םעד .רעגַאל רעזדנוא וצ טרעטנענרעד טירט עלענש
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 ןיא .וָאכָאטסנעשט PP טריאוקַאווע טייקלענש רעטסערג רעד טימ ןשטייד יד

 רַאונַאי ןט17 םעד זיב טעברַאעג רימ ןבָאה רעוועג ןופ קירבאפ רעטמירַאב רעד

 .ןרָאװעג טיירפאב רימ ןענעז טרָאד ןוא 5

prקישטנָארָאה-לעדייז ַאשירַאמ טנגעגַאב רימ ןבָאה רעגַאל . PNםעד  

 ןבָאה ,וָאכָאטסנעשט PN ןעוועג ןיוש ןענעז סנטסָאּפרָאפ עשיסור יד ןעוו גָאט

 רעגַאל רעזדנוא .דלַאװנעכוב PP ןקישסיורַא זדנוא טלָאװעג ךָאנ ןשטייד יד

 טלייצעג ךיוא ןבָאה ןרעגַאל יירד עקירעביא יד ,ןדיי 3000 ךרעב טלייצעג טָאה

 .ןדיי טנזיוט 3 ךרעב

 רעד ראפ טונימ רעטצעל רעד PR ןזיוואב ןשטייד יד TINT ןדיי 0

 -עגמוא ןענעז MT PD עלַא טעמכ DR ,דלאוונעכוב PP ןריפוצסיורַא גנויירפַאב

 ךעלקינייא יד ןייז וצ יואר ןענעז MT TR ,ןזיוואב ןבָאה רעניַארקוא יד .ןעמוק

 .ןשטייד יד ןגיטשעגרעביא טייקלַאטורב רעייז טימ ןבָאה ןוא ןיקצינלעימכ ןופ

 MIN“ ןענעז'ס ןעוו גנויירפאב רעד רַאפ ןטנעמַאמ עטצעל יד ןביירשאב וצ רעווש

 רעד ףיוא ןבָאה רימ WN PR טרינימ זיא רעגַאל רעד זַא ,תועומש ןעגנַאגעג

 ,ברעמ ףיוא רעביא ךיז טגָארט ןפמאק יד ןופ רעייפ סָאד זַא ,ןעזעג טכַאנ

 "ןליַּפש , טרעהעג ONT ןעמ עכלעוו ,"סעשויטַאק,, ערעייז טימ ןסור יד זַא זייוואב א

 ןוא ןרָאװעג רעקראטש ךָאנ ןבעל םוצ טסול רעד זיא ,ווָאכַאטסנעשט ךָאנ ןענעז

 הרושב יד ןרָאװעג טגָאזעגנָא זדנוא זיא טכַאנייב רעגייז א 11 .ןעוועג רבוג טָאה

INטיירפאב ןענעז רימ  TINעשיניאַארקוא יד  INTרעדייל ,ןפָאלטנַא זיא  TINT 

 סע ױזַא יוו .רעניאארקוא ,םירמוש ערעזדנוא ןיא ןעמענ המקנ טנָאקעג טשינ רימ

 זיא ןפָאלשעג .ןביירשַאב I ךעלגעממוא טעמכ זיא ,טכַאנ ענעי ןעזעגסיוא טָאה

 קינייוו רעייז ןבָאה ןפנָארב שטָאכ ,טשיוראב ןעוועג ןענעז עלַא ,טשינ רענייק

 IND“ רימ ןבָאה ,1945 רַאונַאי ןט17 םעד ,סנגרָאמוצ PR .ןעקנירטעג ןשטנעמ

 .תורצ עיינ ןביוהעגנָא PT TANT INT DX רעגַאל םעד טזָאל

 עזייב יד ןעעז וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג רימ ןבָאה געט ערעטייוו יד ןיא

 עסיורג יד IN ,טגָאזעג זדנוא טָאה ONT ,גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד ןופ ןקילב

 .גונעג טשינ POR ךָאנ ייז רַאפ זיא עידעגַארט עשידיי

 ןדיי עטײרפַאב יד TID טעטימָאק ַא ןפאשעג ךיז טָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא

 .םָארפ הידידי רענינָאק רעזדנוא ךיוא ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ןיא

 PR יורפ PO טימ ןעוועג ךָאנ PR ןיב גנויירפאב רעד WT ןכָאװ יירד

 רַאורבעפ ןט10 םעד .ןינָאק PP ןרָאפ IS ןסָאלשַאב ןבָאה רימ זיב ,ווָאכָאטסנעשט

 טכַאמעג רימ ןבָאה טיזיוו ןטשרע םעד .ןינָאק PP ןעמוקעגנָא רימ ןענעז 5

 -עג ןבָאה רימ עכלעוו ,ןדיי עטשרע יד .זיוה סנעזייא TD עקשזורטס רעד ייב

 יד .יקסנישטשעל עשוהי TN ךַאברוא םייח ןעוועג ןענעז ,ןינָאק PX ןפָארט

 יקסניפמעק ןועמש ,יקיוס םהרבא :ןעמוק וצ קירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה רענינָאק
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 רעצנַא קעלוי ,ןוז ריא טימ עקשטיר יורפ יד רעטכָאט סקַאשטפיל ,יורפ ןייז טימ

 -שעל ַאשזדַאמ ,םיובנריב הנוי ןופ יורפ יד ,עקנָאװרעשט םייח ,יורפ ןייז טימ

 האל ןוא ,רעגיצנַאד קענעב ,הילדג רעדורב ןייז ןוא יורפ ןייז טימ רעב ,אקסנישט

 ןבָאה רימ .ןינָאק PP ןעמוקעג Pw ןענעז ןישעלש Pp ןדיי יד .שטיוװָאקשַאמ

 ןופ ךשמ PNR ןינָאק טָאטש רעזדנוא PD ןרָאװעג זיא'ס סָאװ ,טקוקעגמורַא ךיז

 שטנעמ רעיירפ ןוא דיי סלַא רימ ןלעוו רעטייוו IN ,קידנעעז ןוא המחלמ רָאי 5 יד

 ןטלַאק א PR ,רעבמעווָאנ JOS םעד רימ ןבָאה ,ריא ןיא ןבעלסיוא Pr ןענָאק טשינ

 .טזָאלרַאפ יז יקיוס םהרבא דניירפ רעזדנוא טימ ןעמַאזוצ גַאטדטסבראה
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 קישטווַארק בקעי
 (ןָאדנָאל)

 קרַאמ ןוז ןיימ
 החפשמ רעצנַאג ןיימ ןופ ןבילבעג ןייִלַא

 -סױרַא ןשטייד יד ןבָאה גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טנעצַארפ קיצפופ

 -סנַארט ןטשרע םעד טימ ןעוועג זיא עילימַאפ ןיימ PU ,ןינָאק ןופ טקישעג

 עניימ ,(רעטסעווש סיורפ ןיימ) ןירעגעווש ןיימ ןעוועג זיא זדנוא טימ .טרָאּפ

 געט ריפ ןעמונעג טָאה עזייר יד .קחצי רעדורב רערעגנוי ןיימ ןוא ןרעטלע

TNטכענ יירד  PNןענָאגַאװ עטכַאמרַאפ , PIדימ ,ןריורפעגסיוא ןענעז רימ  VR 

 םעד ךרוד רימ ןענעז טרָאד .ץעיװָארטסָא לטעטש PR ןעמוקעג טפעשעגסיוא

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ייב טלייטעגוצ TANNA טַארנעדוי

PRןרָאװעג קנַארק רעטָאפ ןיימ זיא 1940 ץרעמ  TINגעט עקינייא ןיא  

 .רָאי 84 ןופ רעטלע PR ,ןברָאטשעג רעטעפש

 10 ןעמַאװצ ןעוועג רימ ןענעז טניווועג ןבָאה רימ ּווו ,הריד רעד ןיא

INTISסעווש ןיימ ,רעטומ ןיימ ןעמונעגניירַא ךיא בָאה טיוט סרעטָאפ ןיימ ךָאנ - 

 ןט10 םעד .רעדניק 2 ערעייז ןוא שטיוועלומש היבוט ןַאמ ריא טימ אלעה רעט

 ,ץעיװָארטסָא NOVA PD ןדיי יד ןקישסיורא ןראפ גָאט ַא ,1942 רעבַאטקַא

 טקרעמַאב טָאה'מ .סַאג רעד ףיוא סיורַא (קעראמ) TWP PR יורפ ןיימ ,ךיא ןיב

 -- טרעדנעעג רעפסָאמטַא יד PT ONT לָאמ א טימ .םייהַא ךיז ןלייא ןשטנעמ ייוו

 .סיורג ןרָאװעג זיא הלהב יד ןוא טָאטש PNR ןיוש ןענעז רעדרעמיָאּפַאטסעג יד

 רימ ןוא ןָאט וצ סָאװ ןַאלּפ ַא טכַאמעג ךיילג ןבָאה יורפ ןיימ ןוא ךיא

 -סטעברַא ןא ףיוא OWN ןלעוו קערַאמ ןוז ןטסטלע ןטימ ךיא mw ןסָאלשַאב ןבָאה

 רימ .("ןילע, ןפורעג Pr טָאה רעגַאל-סטעברַא רעד) .ווָאנַאזדָאב ןיא ץַאלּפ

 וצ ,טעברַא רעד וצ ךרודַא ןרָאפ סָאװ ,סָאטױא יד טימ IN ,טסעומשעגּפָא ןבָאה

 ןירעגעווש יד ,יורפ ןיימ ןרָאפ טרָאּפסנַארט ןטייוצ ןיא טעוו ,רעגַאל םעד

 ."ןילע, עמריפ רעד וצ -- WP ערעגניי ONT ןוא

 ןבילבעג PI PR PR ןרָאװעג טריפעגסיוא טשינ ןַאלפ רעד זיא רעדייל

 PR ,רעמדיוו טנַאדנעמָאק-רעגַאל םייב רעדיינש סלַא רעגַאל PN ןקערַאמ טימ

 .רעגַאל pp רעטעמָאליק ַא ,גנוניווודטַאווירפ ןייז

 קירוצ -- ,טנווָא PR TN PAN טרָאד PN PIP רעד ןיא גָאט ןדעי

 רַאנ WINN PR ןעמונעגקירוצ VWI PR INT קערַאמ Po .רעגַאל PN ןעגנַאגעג

 ןופ רעדניק 2 ןעוועג ךיוא ןענעז סע ּוװ ,לאטש א ןיא ףיוה ןיא ןטלַאהַאב

 ןעמַאזוצ ןעוועג רימ ןענעז ױזַא .רעמדיוו טנאדנעמַאקדרעגַאל םעד IND רענשזריק

 .1943 ץרעמ ןט15 םעד זיב
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 -מורא ןעוועג רעגַאל רעד זיא ,ירפ רעד PR רעגייז א סקעז ,סנגרָאמ וצ

 .סָאטױא ףיוא טקַאפעגפיורַא זדנוא PX ייצילָאּפ עשטייד טימ ןעמונעג

 טקישעג ןענעז Da ןוא טרידיווקיל ןרָאװעג זיא רעגַאל רעצנַאג רעד

 ,ןטלאהאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ענעבילברַאפ יד .עציווָאנָארַאטס PP ןרָאװעג

 טרָאד .ץעיװַָארטסָא PR Nova םעניילק םעד וצ טקישעגרעביא PRIMI ןענעז

pxטָאה ָאטעג םעניילק םעד  PTןיימ ךיוא יו ,קחצי רעדורב ןיימ ןענופעג  

 טרידיווקיל ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,גָאט םעד PN .דניק א טימ אלעה רעטסעווש

 ןטלַאהַאב ןעוועג PIN זיא קערַאמ ןיימ ּווו ,ץעיווארטסָא PR ָאטעג עניילק סָאד

 יד ןבָאה ,ענעסקַאוורעד ךיוא ןוא רעדניק ערעדנַא ךָאנ טימ רעקנוב ַא ןיא

 רעדרעמ עשטייד יד .ןברק רעד ןעוועג זיא קערַאמ ןוא ייז ןענופעגסיוא ןשטייד

 ייב ןעוועג גָאט ןבלעז םעד ןיא זיא קחצי רעדורב ןיימ .ןסָאשרעד םיא ןבָאה

 ןענעז דניק PR OM אלעה רעטסעווש ןיימ .קירבַאפ-ןזיײיא IN PR טעברַא רעד

 ןשטייד יד ןוא טרסמעג טָאה טסירק רעטייווצ א .טסירק ַא ייב ןטלַאהַאב ןעוועג

 ןסָאשרעד ןרָאװעג ןענעז TPP PR wm רעטסעווש יד .ןענופעגסיוא ייז ןבָאה

 .רעדרעמ עשטייד יד ןופ

PI PXןעוועג  PNRגעט ןעצ עציװָאנַארַאטס . DINT TDרימ ןענעז  

 PI רעטעפש םישדח ייווצ PR .ןישזילב ןייק ןרָאװעג טקישעגרעביא ,ןַאמ 0

 TD .םישדח 18 ןעוועג PR pa ןישזילב PR .סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק ךיא

 .1.8.1944 םעד ץיוושיוא ןייק טקישעגרעביא זדנוא ןעמ טָאה ןישזילב

Pxרעבלעז רעד  owsטרָאּפסנַארט ַא ןעמוקעג ךיוא זיא  PDץעיװָארטסָא  

 בקעי) ןינָאק TD דניירפ ַא ןפָארטעג ART ךיא ּוװ קירבַאפ-ןזייא רעד ןופ

 טימ טריסאפ טָאה סע סָאװ ,ןבעגעגרעביא ץלַא רימ טָאה רעכלעוו ,(לעּפמַאה

 רעדורב ןיימ .דניק ריא טימ ַאלעה רעטסעווש ןיימ ןגעוו ךיוא ןוא ,קערַאמ ןיימ

 ךימ בָאה ךיא .ןעזעג טשינ םיא בָאה ךיא רעבָא ץיוושיוא ןייק ןעמוקעג זיא קחצי

 סע .ץיוושיוא-אנוב PR PT טניפעג רע IN ,רעטעפש געט עקינייא PR טסּוװרעד

 .םיא טימ ןריקינומָאק וצ Pr ךעלגעממוא ןעוועג זיא

 ןופ רעגַאל ןצנַאג םעד טריאוקַאװע ןשטייד יד ןבָאה 18.1.1945 םעד

 טקישעג PI PR ,ןרעגַאל ענעדישראפ PR טקישעצ עגנילטפעה יד ןוא ץיוושיוא

 .עזנעבע רעגַאל px קלעמ me ןוא קלעמ ןייק ןזיוהטאמ רעגַאל ןופ ןרָאװעג

 רעטעּפש םישדח עקינייא PN ןוא ןרָאװעג טײרפַאב PX ןיב 7.5.1945 םעד

 זיא קחצי רעדורב ןיימ זַא ,טסּוװרעד ךימ בָאה PR ּוװ ,עילַאטיא ןייק קעװַא

 ןרָאװעג טריפעגניירא ןשטייד יד TNT ,ץיוושיוא ןופ טרָאּפסנַארט םעד ןופ

 רעצנַאג רעד ןופ זַא MIN ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא ואלסערב רעטניה TON ַא ןיא

 רעטסעווש ערעגנוי ןיימ .ןבעל ןבילבעג רענייא ךיא PI ,ןינָאק ןופ עילימַאפ

 .ָאנמלעכ PR ןעמוקעגמוא ןענעז רעדניק יירד ןוא IND PK טימ ַאווע
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 שטיוועיקדוי סוקרַאמ
 (עדַאנַאק)

PRַאדנַאמָאק-סגנומיור רעד  

 יזוליא PP טכַאמעג טשינ ךיז ןוא ,ןעמוק ןשטייד יד זַא ,טרעהעג ןבָאה רימ

 ןעמ ONT ץישטנעל PR IN טרעהעג ןבָאה רימ .ןדיי IRD טסייה ONT סָאוו ,סעי

 ,ןשטנעמ ןלַאפַאב PX OWN ןענעז ןטנאטסערַא יד .הסיפת עסיורג יד טנפעעג

 DN“ טשינ טימרעד ןיוש ךיז טָאה ײצילָאּפ עקיטרָא יד .טעבנגעג ןוא טביורעג

 ,טריסערעט

 .םיטילפ ןוא םיטילפ םוטעמוא רעבָא ,עװַאדָאלק ףיוא טזָאלעג Pr ANT ךיא

 ליפ געוו ןפיוא טפערט ןעמ PR pr טפעלש'מ ,טשינ טסע'מ ,סופ וצ טפיול'מ

 .עטעגרהעג

 -עג טשינ טכענ ןוא געט עצנַאג .ןינָאק ןייק טרעקעגקירוצ ךיז בָאה ךיא

 ןעוועג PVD .קיור ןעוועג זיא ןינָאק PR .תורצ ןטילעג ,ןפָאלשעג טשינ ,ןסעג

 רעמ בָאה'כ -- סיפ יד ףיוא ןזָאלב TN ןסירעצ ןליוז יד ,רעב א יוו ןסקַאוואב

 .טפעלשעגוצ םייהַא תוחוכ עלַא טימ ךיז םיוק ןוא ,ןייג טנָאקעג טשינ

 טָאה ןפיולטנַא סאד ,רענלעז ןייק ,שטייד PP ןעזעג טשינ ןעמ DNA אד

 זיא ןטידנאב עשטייד יד OND ארומ יד OAT .קירעביא IND ןזיוועגסיורַא טציא ךיז

 טָאה DID וצ ןײגכרודַא ,ןסירעגפיוא ןעוועג קירב יד זיא ןינָאק PNR .סיורג ןעוועג

 .הריד ןיימ PN ןלַאפעגניירא OW PI PR .טנָאקעג INI ןעמ

 רימ ןבָאה ךאנרעד .תעל-תעמ ייווצ ןפָאלשעג ןוא טגיילעג Pr ANA ךיא

 שטייד ,טירט עטסעפ טימ ,ןרישרַאמ ןעזעג ןזולעשז עטזָאלעגּפָארַא יד ךרוד

 ...רעוועג טכוז'מ -- עיזיווער א רימ ייב ייז ןכַאמ גָאט ןבלעז םעד PR .רעטילימ

WANךיא בָאה ןטערַאגיס עטצעל לקעפ א ,ןלָאפעג ייז טָאה סע סָאװ ןעמונעג  

 .ןטעבעגּפָא םיוק

 טימ ןשטיידסקלָאפ TIN אפאטסעג רעד TD ךוזַאב א רעדיוו סנגרָאמ וצ

 -דַאלקַאז ,) קינברע סלַא טריטסערַא ןרָאװעג PI PN .טַארטסיגַאמ ןופ ןטמַאַאב א

 ןוא יקדָאלס יכדרמ -- סעקינדַאלקַאז יד ןסָאשעג ייז ןבָאה רעירפ ןיוש .("קינ

 ןבָאה ייז .שטייד ַא ןדנּוװרַאפ ןופ עיצַאקָאװָארּפ עטשרמולכ א ראפ ,ןיקסווָארוק

 ןרזחרעביא PT טעוו סע ביוא ,ןסישרעד ןעמ טעוו סעקינדַאלקַאז יד זַא ,טנרָאװעג

 ןענעז רעקינברע זדנוא ןשיווצ .ןשטייד יד ןגעק שזַאטָאבַאס זיא סע עכלעוו

PNללפתמ ןבָאה ןדיי .יקסניפאראש ןעוועג זיא רימ טימ .ןקַאלָאּפ ןעוועג  

 .ןעוועג

 IN ,רעכיז ןעוועג ןיב PR PR ,רעדורעג ַא טרעהעג רימ JANA טכַאנ ייב
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 ןפיוא טגָאיעגסױרַא זדנוא ןעמ ONT סגָאטרַאפ .ןסיש םוצ Pw זדנוא טמענמ

 ךָאנ .ףיוה ןרעביא ןפיול ןליופאב ןוא ןטנוא ןופ טנעה יד ןטלַאה ןסייהעג ,ףיוה

 .ןדיי ערעדנַא ןעמונעג רעדיוו PR טיירפַאב זדנוא ןעמ טָאה העש 4

PXןדיי טּפַאכעג ןעמ טָאה ןסַאג יד  ISטרעוו עגַאל יד .טעברַאסגנַאװצ  

 לעפאב א PIN .ןעגנוצענערגאב ערעדנַא גָאט ןדעי .טנַאּפשעגנָא רעמ לָאמ א סָאװ

INטרידיווקיל ןעמ  VOXטַאטשרַאװ ןיימ .ןטאטשרַאוו-רעדיינש  ONTעג ייז זיא - 

 יָאּפַאטסעג יד רַאפ טעברַא ךס א טַאהעג ANT PR .ןזָאלעג ייז ןבָאה קיטיונ ןעוו

 ןדיי לייט עקַאט ךימ JANN .עדנַאב עצנַאג יד טנעקעג OTN ױזַא ןוא ,טייל

 .ןצעמע ראפ טפראדעג סעפע טָאה'מ ןעוו ,ןרינעוורעטניא ןטעבעג

 ןצעמע ןגעו השקב רעד טימ ןעמוקעג רימ וצ ןעמ זיא לָאמַא

 .ןטעבעג םעד ןגעוו TN רעלימ ,ףעשיָאּפַאטסעג םוצ ןעגנַאגעג PI PR .ןעײרפַאב

 טרעלקרעד ANT ךיא .דיי ןכייר א ןגעוו ךיז טלדנַאה סע IN ,טגָאזעג רימ טָאה רע

TXיד  PRON,םיא ןבָאה  INIדלַאב ןרָאוועג זיא רע ןוא ,ןעמונעגוצ ץלַא רעירפ  

 ןעיירפאב וצ PT ןעימאב וצ ןעיורפ ןעמוקעג רימ וצ ןענעז רדסכ .טיירפַאב

 .ןָאט טנָאקעג טשינ ןיוש PN בָאה ליפ רעבָא ,טסערַא ןופ רענעמ ערעייז

 זיא רע תעב ,רעצנַא שוטאמ רעגָאװש TPO טריטסערַא ןבָאה ןשטייד יד

 ןבָאה PT .עינווָארקוצ רעד וצ עציװַאלסָאג Pp שטיידסקלַאפ א טימ ןרַאפעג

 עילימאפ עצנַאג יד .טריטסערַא ןוא ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ לובליב א בילוצ םיא

 רעייז ןעמוקעגנָא רימ זיא סע .ןפלעה םיא לָאז ךיא ,ןטעבעג ןוא ןעמוקעג זיא

 ,טריפעגפיוא WOW] PT ONT רע IN טגָאזעג רימ ייז ןבָאה ָאּפַאטסעג PR .רעווש

 לָאז PN ידכ ,ןזָאלעגסױרַא ON טָאה ןעמ וו .א .א עדנַאגַאּפָארפ-ליורג טכַאמעג

oNןטינשעגנייא ,טקיטולברַאפ ןצנַאגניא ןעוועג זיא רע .ןעז ןענָאק רָאנ  WW 

 זיא'ס .ןעיירפאב oN לֶאז'מ ןָאט טזומעג ץלַא בָאה ךיא .ןלָאװשעג ןוא ,רעיוא

 זַא ךיא רעה לָאמ ַא טימ .ןטלַאהסיוא טשינ טרָאד טעוו רע זַא ,רָאלק ןעוועג

 ןיימ טיירפאב השקב PO ףיוא ייז ןבָאה םעד ראפ ,ןינָאק ןזָאלרַאפ ןשטייד

 רעטעפש העש X PN .טיוט OW טפשמרַאפ ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,רעגָאװש

 .ןלעטשוצרַאפ רעווש ךיז זיא החמש יד .םייה רעד PN ןעוועג ןיוש רע זיא

 (ONT ,טעברַא יד רימ ןופ ןעגנַאלרַאפ ייז ,ןינָאק טזָאלרַאפ אפאטסעג יד

 ןבָאה PT IN טגייצרעביא ןעוועג ןיב PR .קיטרַאפ PT טפרַאדעג ןיוש טָאה

 םעד PR ףערט ,קישטווארק רבח ןיימ וצ קידנעייג .המחלמ יד טליּפשרַאפ ןיוש

 "רעד ,טריסַאּפ גנילצולפ ONT סָאװ עגַארפ PO ףיוא ,שזַאשטכַאּפ טנַאיצילַאּפ

 ןופ ןדיי יד סיוא טלדיז'מ לייוו ,ןפיולטנַא לָאז NP סע רעוו זַא ,רימ רע טלייצ

 םעד םורַא ײצילַאּפ יד טלגניר ןיוש ,טוט ןעמ סָאװ טסּווועג טשינ בָאה'כ .ןינָאק

 יד ןיא טניווועג ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע יד וצ ףיול ךיא ןוא ,קירטש טימ קרַאמ

 בָאה ךיא .ןיוש ךימ ןעמ טכוז רעטעפש טונימ עכעלטע ןיא רעבָא ,ןסאג ערעטייוו
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prזַא ,טרעפטנערַאפ  PT INA PNיז .ןרעטלע עניימ טימ ןענעגעזעג טלָאװעג  

 -רעדיינש PN ןטעברַא ןינָאק PR ביילב ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא טביולרעד רימ ןבָאה

 .ןטאטשרַאוו

 ןוא רענעגעוו ףיוא ףיורא ןיוש ןעמ טקַאּפ ןדיי עטפעלשעגפיונוצ יד

 .טרידיווער ייז ןעמ ONT טרָאד .טָאטשרָאפ יד ףיוא ןרַאשָאק יד PR OT טריפ'מ

 -עװַאב א רימ PVA טכַאנייב .רעיורט PR םייה רעד PR ןסעזעג ןענעז רימ

 .ןַאב רעד וצ TP עכעלקילגמוא יד טריפעג ןבָאה ONT ,סָאטיוא TD גנוג

 ןעוועג .טלדיזעגסיוא ןדיי עלַא טשינ ךָאנ ןענעז לייוורעד זא ,סיוא טזייוו

 PR ןייג וצ ןייש א טאהעג בָאה PR .ןזָאלעג ןדיי יד ךָאנ טָאה'מ ּווו ןסאג

 יד .טריבמָאלברַאפ ןעוועג ןיוש ןענעז ןטפעשעג ןוא ןעגנוניווו עשידיי יד .סאג

 רעטצנעפ עטכַאמרַאפ יד TNT ןסײרסױרַא pr ןליוו ךעלצעק ןוא טניה ,תויחיזיוה

 .רעגנוה ןופ ןרגפ קינייווניא ןזומ ןוא

PP ןרָאפ וצ ןסילשַאב רימ PN ץישפיל רוטרַא וצ רעבירַא ייג, PX 

 טימ ,יורפ ןייז .עשרַאוו  INןרָאפ לָאז  ןעזסיוא שירַא  PP,ןטעליב ןפיוק ענטוק

ONT טונימ רעטצעל רעד PN ןעמוקַאב טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ןינָאק ןיא לייוו. 

 .קירב יד רעביא ןעייג רימ רעבָא ,ןינָאק ןיא טביילב רע זַא ,טמיטשַאב ץישפיל

 ,רעבירא טשינ טזָאל ייצילַאּפְךַאוו יד  INA PRא טַאהעג  ON PWרעדיינש

 ַא ייב טעברַא ענעטינשעגוצ טַאהעג טָאה ךיא .טזָאלעגכרודַא זדנוא ןעמ טָאה 40

 ןשטייד יד ראפ ךעלקיטש  TXבָאה  POR.טקיטרעפעגסיוא טשינ ןזָאלעג

 ONT ,עשרַאוו TPP ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ,סגעוורעטנוא תורצ עגנַאל ךָאנ

 טימ טרָאפ'מ ,טשינ ןריסרוק ןעייוומַארט PP .טרידרַאבמַאב ןעוועג ןיוש זיא

 PN INT רענינָאק ןופ .ןיקסניװָאלג טנומגיז טכוזעגסיוא ןבָאה רימ ."סעשקיר,

 ןפיול זומ ךיא זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה PR .ךימ טכוז ײצילָאּפ יד IN טרעהעג

 -ענלעשטשַאקדירָאבָאז ךרוד ןענעז רימ .דנַאלסור ןייק ךיז ןזָאל רימ .רעטייוו

 .ץענערג עשיסור יד רעבירַא ןיקלַאמ

DIET ןיוש ןענעז ןדיי רעטרעדנוה .טּפַאכעג ןסור יד זדנוא ןבָאה RT 

 טלמַאזעגפיונוצ ןעוועג  PR-רעביא ,טקישעגקירוצ ןסור יד ןבָאה זדנוא .סעּפָאש

PR ANT קילעפוצ .עשרַאוו PK קירוצ ןענעז רימ .שזַאגַאב ןצנַאג םעד קידנזָאל 

 יד זַא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה םיא ןופ .ןשטיוועלומש קעמַאלש ןפָארטעג טרָאד

 ןענעז ןדיי רענינָאק  PN.ןיהַא ןעמענוצטימ ךימ טיירג זיא רע ןוא ,ץעיװָארטסָא

PRץעיװָארטסָא  INTרענינָאק ערעדנַא ןוא ןרעטלע עניימ ןפָארטעג ךיא . 

 .רעסעב ןרָאװעג ןיוש רימ זיא סע TIN IND ןיימ ןיא טעברַא ןעמוקַאב בָאה ךיא

 עכעלטע ,טצעזַאב גנע ןעוועג זיא םוטעמוא .ןעמוקַאב טשינ ןעמ טָאה ןעגנוניווו

 ןפַאשרַאפ ןפלָאהעג טארנדוי רעד רימ טָאה טצעלוצ .הריד PR PR תוחפשמ
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 יד .ָאטעג PN ןענעז רימ ,רעגנע לָאמ א סָאװ ָאד OWN טייצ רעד טימ .הריד א

 .טצענערגַאב ןרעוו ןייגסיורַא געמ ןעמ ON ןהעש

 ןדיי עלַא ןופ גנולדיזסיוא ןַא וצ ןטיירג ןשטייד יד זַא ,ןעגנַאלק ןַארַאפ

 ךיא .עפָארטסַאטַאק יד ןליפ רימ .רעגרע לָאמ א ONT טרעוו סע .ץעיווָארטסָא ןופ

ANAיד ןוא ,(טאווירפ טעברַאעג) ץַאלּפיסטעברַא ןלַאגעל ןייק טאהעג טשינ  

 .תונברק עטשרע יד ןייז ןלעוו ,סעקוווצאלפ-סטעברא PP טַאהעג טשינ TANT סָאװ

ANN PRXטקרעמַאב , INןיהּווו ,רעקנוב א סעפע וצ טיירג עטתיבה"לעב יד  

 ןעמַאזוצ ,עטנעָאנ ןוא עילימַאפ עצנַאג יד .ה .ד ,ןעמוקַאבנײרַא VON Pr ןבָאה רימ

 .ןָאזרעּפ 9

 ONT .ןעיירעסיש ןסיורד PR ןרעה רימ .ןעקנירט TN JOR וצ ON אטשינ

 ןיב ךיא .ענעריולרַאפ ןענעז רימ .ןדיי עקיטרַא יד טרידיווקיל ןיוש ןעמ טָאה

 אד לעוו ךיא זַא ,קעינעב רעדורב ןיימ וצ טגָאזעג TN טרינגיזער ןעוועג ןיוש

 טקישעגסיורַא רימ ןבָאה טנווָא ןדעי .ןעגנעהפיוא pr לעוו pr ,ןטלאהסיוא טשינ

 ןעוועג ןענעז ייז .םולב שורוב לָאמַא ,קעינעב לָאמַא .ןסע וצ ןכוז סעפע ןצעמע

 ןוא טפעשרעד ןעוועג ןיוש ןענעז רימ .החפשמ-לעב א ןיב ךיא ןוא ענלצנייא

 תוחוכ עטצעל יד טימ ךיז PN NOVA PNR קירוצ ןעמוקוצניײרַא ןסָאלשַאב ףוס םוצ

PAXןעמוקַאבנײרַא . NTטפרַאדעג ןעמ טָאה  PTןכָארקרַאפ ןענעז רימ .לַאגעל  

PNןא  DONרעטנוא ןוא סעקלעב יד ףיוא ,(לימלייא ןַא ןיא) זיוה ןלַאפעגנייא  

 ןבָאה רימ .קירעגנוה ןוא רעטצניפ ,טלַאק -- טניה ענעבירטראפ יו סעקלעב יד

 עלַא PN טכוזעג ONT ָאּפַאטסעג יד לייוו ,רעכעל יד PN ןקעטשרַאפ טזומעג ךיז

 עשידיי יד ןכלעוו ,בר א ןטלַאהַאב ןעוועג ךיוא זיא טרָאד .רעצעלפ ענעטלַאהַאב

 זיא ייצילָאּפ עשידיי יד ןעוו .ָאּפַאטסעג ןופ ןטיהסיוא טלָאװעג ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ

 ןוא ,ָאטשינ רעמ רענייק זיא סע זַא ,טגָאזעג בר רעד טָאה ,ןכוז זדנוא ןעמוקעג

 טכענ ןוא געט עצנַאג .ןגיל ןגָאז ןעמ געמ ,ןדיי ןעוועטאר וצ ידכ זַא ,טקרעמַאב

 .ןעוועג ללפתמ ןוא טנייוועג רע טָאה

 ןייז ןעמ זומ ןסע סעפע ןעמוקַאב וצ ,רעגנוה ראפ טרגפעג ןענעז רימ

 pees ןעוועג זיא ריא .ןפלָאהעג לסיב א זדנוא טָאה סעילוגראמ אינעה .לאגעל

 .ןבעגעגניירא סעפע זדנוא יז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ,טכעלש

Pr INT PXןדנָאוועג  ILטנַאיצילָאּפ ןשידיי א  PRרימ לָאז רע ,ןטעבעג  

 ןעגנולעג טעוו סע רעבָא ,ןסישרעד זדנוא טעוו'מ : עדייב יד ןופ סנייא -- ןפלעה

 PR טמיורעג טָאה ַאינעה .לדיירק ,טמא םענופ טנַאדנעמָאק OT ןפיוקוצרעביא

 רעגייז םענעדלָאג ןיימ טפוטשעגניירַא ON ןוא PON ןעמַאזוצ ןענעז רימ ,ָארויב

PRןיירַא זיא רע .ןעמענ טשינ ליוו רע זַא לעטשנָא םעד טכַאמעג טָאה רע .שַאט  

 םיא בָאה ךיא .קינייוו זיא סָאד זַא ,רע טגָאז קידנעמוקקירוצ .רעמיצ ןטייווצ ןיא

 IND“ ךָאנ טָאה רע .טקעטשרַאפ טַאהעג בָאה ךיא ONT ,רעלָאד 25 ךָאנ ןבעגעג
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 .טַאהעג טשינ ןיוש ךיא בָאה טלעג ןייק .עוואק ןעגנערב םיא לָאז ךיא ,טגנַאל

 ךיא בָאה ךָאד .ןעמוקַאב טשינ ןוא טכוזעג בָאה ךיא זַא טלייצרעד םיא בָאה ךיא

 .טריזילַאגעל ןרָאװעג TN ןעמוקַאב ןריּפַאּפ יד

 רעצווַארטסָא יד .עדנַאמָאק-סגנומיור רעד וצ טלעטשעגוצ ןרָאװעג ןיב ךיא

 ייז ןבָאה הרירב-תילב .ןזָאלוצ טעברַא רעד וצ טלָאװעג טשינ רעבָא ךימ ןבָאה

 עטסרעווש יד וצ טלייטעגוצ WAN ךימ טָאה ןעמ ,ןעמיטשנייא םעד וצ טזומעג

 ןרעגַאל יד PR ןיקסָאס וצ ןעגנוניווו עטריקסיפנָאק יד ןופ לבעמ ןפעלש ,ןטעברַא

 ןוא ןגַארטניירא טפרַאדעג טָאה ןעמ .סעפַאש עסיורג ןעוועג ןענעז טרָאד .ןיירַא

 ,טגָאזעג ,ייצילָאפצוש רעד וצ ןדנָאװעג ךיז בָאה ךיא .לבעמ סָאד ןרדססיוא

 ,םגה .ןכַאמ וצ ןזיוה IND ַא ןעמוקַאב ANA PR .רעדיינש רעטוג א ןיב ךיא זַא

 ךיא בָאה ,ןדָאבסופ ןפיוא טעברַאעג TN ,ןישַאמדיינ PP טַאהעג טשינ INA ךיא

 רעד ןיא טנַאקַאב ןיב ךיא זַא ,טלייצרעד ךיוא בָאה ךיא .טכַאמעג טוג ךָאד

 ,גנולײטּפָא-ליטסקעט רעד PNR טריפעגרעביא ךימ טָאה ןעמ .עשזנַארב-ליטסקעט

 IND PR“ טעבנגעג PR בָאה הרירב-תילב .רעסעב ןעוועג pw רימ זיא טרָאד

 .ןרענרעד טנָאקעג עילימאפ ןיימ ןוא ךימ םורא ױזַא PR ,טפיוק

 -נײשרַאװ ONT רעכלעוו ,רעוועשראוו א טעברַאעג טרָאד ONT רימ טימ

 טלָאװעג ךימ רע טָאה ,רעקינייוו עלעסיב ַא ןבָאה טעוו רע זַא ,טַאהעג ארומ ךעל

 אד זַא ,ףעש םעד ןדלָאמעג רע ONT ,ךיז ןטעב ןיימ ץָארט ,ןקיטייזאב טרָאד ןופ

 רימ טָאה רעריפ-ףרַאש רעד ,קירביא PI PR IN PR ,רענייא רָאנ גונעג זיא

 -ןזייא רעד PR טקישעגרעביא ox ןוא ,רעגַאל םענופ ןעלסילש יד ןבעגעג

 -גַא,) ןריפאפ עשירַא ןפאשעגנייא רסומ רעד Pr טָאה ףוס םוצ .גנוליײטּפָא

 זיא ןרָאוועג רָאװעג רעטעפש PI ךיא יוו .שזעימָאדנַאס ןייק קעווַא ןוא (*ַאקשעינ

 .גנַאל טשינ רעבָא טוג ןעוועג ָאד זיא רימ .ןעמוקעגמוא טרָאד רע

 -עג טָאה ָאּפַאטסעג יד .ָאטעג TD עיצַאדיווקיל יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 -סערַא יד ןשיווצ .ןעיירעסיש טרעהעג ןעמ ONT רדסכ .ןערב ןצנַאג ןטימ טעברַא

 -נייא .העפשה לסיב א טַאהעג ןיוש ANA PR .יורפ ןיימ ןעוועג ךיוא זיא עטריט

ONDרענייא רימ וצ טגָאז  TDרע טָאה ןדיי זדנוא בילוצ זַא ,ייצילאפצוש רעד  

 -קיל ןטימ ןעמונראפ ןעוועג רע זיא קרַאטש ױזַא ,ןסעגעג טשינרָאג טנייה ךָאנ

 ONT ָאּפַאטסעג יד .םָאדַאר TID ןדיי ןעמוקעגנָא ךיוא ןענעז סע .ןדיי ןרידיוו

 יד PR טעברַא רעד וצ סטכער ףיוא לייט א -- עיצקעלעס ַא טריפעגכרודַא

 .עקנילבערט ןייק עיצאטס"ןאב רעד וצ סקניל pw לייט א -- ןוא ןקירבַאפ

 YO“ א PR ןזַאלעג ייז ןבָאה ,עדנַאמָאק-סגנומיור רעד TD IND 28 ,זדנוא

 DONT ייב .ןבילבעג טשינ ןדיי ןייק ןיוש זיא זדנוא WOW .ָאטעג PX זױה-טַארעּפ

 וצ ןעגנַאגעג רימ ןענעז ירפ רעד ןיא .יײצילָאּפ עשיליופ ןטיהעג זדנוא ןבָאה

 IND“ ןדעי .טעברַא ערעדנַא IN טרַאװעג זדנוא ףיוא ONT טכַאנרַאפ ,טעברַא
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 ןעמעוו ,סרעקנוב PR ןדיי ענענופעג 25 זיב 15 ,10 טיירגעגוצ ןעוועג ןענעז טכַאנ

 עפורג ַא טריפעגסיורַא ןעמ ONT טכַאנרַאפ ןדעי .ןבעגעגסיוא TINT ןקַאלָאּפ יד

 טריפעגסיורא תונברק יד ןבָאה ןשטייד יד .ןסישרעד םוצ ןדיי עכעלקילגמוא

 טלעטשעגקעווַא ייז טרָאד -- ָאטעג TD טייוו טשינ -- תורבקה תיב ןשידיי םוצ

 רימ .ןסַאשעגסיוא -- ןוא טנַאװ רעד וצ םינפ ןטימ Pr ןעיירדסיוא [PMR ןוא

 ליפ ךאנ ןגעלפ ענעסָאשרעד יד TID .ןבָארגַאב ענעסָאשרעד יד טזומעג ןבָאה

 ,עקידעבעל ךָאנ ייז ןופ לייט ַא ,ענעסַאשרעד יד .טייהרעקידעבעל ןבָארגַאב ןרעוו

 יד יוו יוזַא .רעבירג עטיירגעג יד PN ןפרָאװעגניײרַא סעגַארט טימ ןרָאװעג ןענעז

 םענייא ןגייל סרעפרעק יד טפראדעג רימ ןבָאה עכאלפ ןעוועג ןענעז רעבירג

 ףיוא ןטערט וצ ןעגנּוווצעג ןעוועג ןענעז רימ .ןטייווצ TD סנּפָאק I סופ טימ

 ,ךיז טגעוואב THY יד יוו ןעזעג ןעמ טָאה םירבק יד ןטישרַאפ ןכָאנ ןוא ,םיתמ יד

 ןעוועג זיא ONT .ןטישרַאפ םייב טבעלעג ךָאנ ןבָאה ענעסָאשעג יד ןופ TO x לייוו

 ,עטנַאקַאב ןעוועג ךיוא ןענעז תונברק יד ןשיווצ .טכַאנרַאפ ןדעי

 יד ןופ רענייא ONT דניק ריא tom שזדָאל ןופ יורפ ַא PN קנעדעג לֶאמנייא

 סנייז זיא ONT זַא ,טנעקרעד -- ןינָאק TD שטיוװָאמַארבַא -- עדנַאמָאק-סגנומיור

 ךיילג דניק סאד זיא ,ןסָאשרעד דניק ןטימ יז ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .עטנַאקַאב ַא

 טימ טָאה יז .טבעלעג ךָאנ טָאה ,סיוא טזייוו ,רעטומ יד ןוא ,ןרָאװעג טעגרהרעד

 : ןגירשעג ןבָאה ןשטייד יד ןוא דניק ןופ עלעפעק סָאד ךָאנ טעלגעג טנַאה רעד

PXבורג  PKןטלָאשעג ייברעד ןוא ,רעלענש ,רעלענש , wnךיז ןבָאה רימ  

 .טלייאעג גונעג טשינ

 ןבענ ןינָאק ןיא טניווועג ןבָאה ייז -- דניק ַא טימ יורפ ערעדנַא ןייא

 זיולב ןעוועג ןסישרעד JONI ןענעז ,(טשינ PX קנעדעג ןעמָאנ םעד) טַארטסיגַאמ

 ?רַאטקַאד א אד ןעמ טמענ ּוװ רעבָא ,רָאטקָאד א ןטעבעג ןבָאה ייז ,טעדנּוװװרַאפ

NTעמאמ ענעגייא ןַא ןשטייד יד -- טרָאד ןוא ,ייצילֶאּפ עשיליופ יד טייטש  

WINא ןטעבעג ןבָאה רימ .ןפלעה טנָאקעג טשינ ךיוא טלָאװ רעטסעווש א  “ID 

 ,טרעפטנעעג טָאה רע רעבַא ,ןבעל רעייז ןקידנערַאפ לָאז רע ,טנַאיצילַאּפ ןשיל

INטציז לייוורעד .ןליוק יד ןגעוו ןובשח א ןבעגּפָא זומ רע  ONTעטעדנּוװרַאפ  

 ןרָאװעג ןפָארטעג רעדיוו ןענעז דניק ןטימ רעטומ יד ןעוו טשרע .קידעבעל דניק

 ,ןבָארגַאב INT ייז ןבָאה רימ .ןלאפעג ייז ןענעז ,ןליוק ןופ

 זעמ טלָאװ רעסעב ,טנייוועג רעדורב ןיימ IND ךיא ART לֶאמנייא טשינ

 .סרעפרעק עקידעבעליבלַאה רעביא ןטערט טשינ INT INP PR ,ןסָאשרעד ךימ

 טכַארבעג ןעמ טָאה אד ןוא .ל שטנעמ רערעטלע IN טעברַאעג טָאה זדנוא טימ

 םעד טאה עדייז רעד .ןסיש OW טנַאה רעד ףיוא דניק א טימ רעטכָאט ןייז

 טגַאזעג רע טָאה .ןסיש טשינ יז לָאז'מ רעטכָאט ןייז ראפ תונמחר ןטעבעג ןַאמצוש

 טַאה רעוו רעבָא .ןסיש טשינ רעטכָאט יד רע טעוו דניק'ס ןטלַאה לָאז רע זַא
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 ןעמענ טעוו רע DW זַא ,טסּוװעג ONT עדייז רעד .דניק סָאד ןטלַאה טנָאקעג

 יד טָאה'מ .טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא ןסיש םיא PIN ןעמ טעוו ,דניק סָאד

 רעד PR WP טגָאזעג ליטש טָאה רעטַאפ רעד .ןסָאשרעד דניק ןטימ רעטכָאט

 ,טרעטישרעד PO ןרָאװעג PINT ןענעז רימ .ײצילָאּפ רעד ןופ טייהנזעוונָא

 יד PD רענייא .סענעצס עכלעזַא טרזחעגרעביא PT ןבָאה טנװַא ןדעי

 ONT רע ,לדיימ טנַאקַאב א סנייז ןעוועג זיא NT זַא ,טגָאזעג רימ טָאה םירבח

 .טעדנוװרַאפ טכייל ןרָאװעג זיא יז זַא ,ןזיוועגסיורא PT טָאה סע PN טכוזעג יז

 -קעווא ךיז יז טָאה ,סעשָאנ יד טימ ךיז ןרעטנענרעד רימ IN ,ןעזעג טָאה יז ןעוו

 ןעגנַאגעג ןוא טעברַא יד טקידנעעג ןבָאה רימ .ןטסַאק-טסימ םוצ טרעליוקעג

 םוצ טכַאנײב סױרַא זדנוא טימ ןוא ור PP טַאהעג שינ WAN טָאה רע .םײהַא

 .עטקיטולבראפ א ןטסַאק-טסימ םייב ןגיל ןענופעג טרָאד יז טָאה ןוא תורבקה תיב

 טשוחרַאּפ רימ TANT סגָאטרַאפ .ןכַאז IND א ןבעגעג ןוא ןשַאװעגמורַא יז ןבָאה רימ

xטימ ןוא טנַאיצילַאּפ ןשיליופ  IWןרעגעי וצ טריפעגרעבירַא יז געוו ןרעדנַא  

 ,טנייה זיב ?vay יורפ יד .ץַאלּפ-סטעברַא ןטייווצ ַא ףיוא

 ,לגניי טנַאקַאב א ךיא עז ,טעברַא רעד ןופ קירוצ ךיז רימ ןרעק לָאמנייא

ONTןוז רעקירָאײטכַא רעד ןעוועג זיא  TDךיא .קערַאמ -- קישטווארק בקעי  

 ,ןעמענ טלָאװעג טשינ ONT רע ,טנאה PN טלעג לסיב א טפוטשעגניירַא ON בָאה

 ךיא לעוו רעטרעוו ענייז ,"ןפרַאד טשינ טלעג PP רע טעוו טרָאד , TX ,קידנגַאז

 ןעוועג ןענעז ןלַאפ עכלעזַא .ןעמוקעגמוא זיא רע ךיוא .ןסעגרַאפ טשינ לֶאמנייק

 .ךעלגעטיגָאט

IWשרעדנַא  ONDענעסָאשעג א סעשַאנ יד ףיוא ןגָארטעג רימ ןבָאה  

 BRON“ יז ןבָאה רימ !טבעל יז -- זדנוא וצ טדערעג טָאה יז .שזדָאל ןופ יורפ

 -עג זיא סָאװ להא םוצ ןפעלשוצ ךיז לָאז יז ,ןזיװעגנָא ןוא זָארג ןפיוא טזָאלעג

 .ןעוועטַאר ךיז יז לָאז רעטצניפ ןרעוו טעוו סע ןעוו ןוא ,ןבענרעד ןענַאטש

 עקירעגיינ ןומה א טלמַאזעג PT טָאה ,תורבקה תיב ןרַאפ סַאג רעד ףיוא

 ייז ןבָאה ןדיי רעביא עיצקַא IN ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו לָאמ סעדעי .ןקַאלָאּפ

 טנַאיצילָאּפ PR .ןביירטעצ ייז לָאז ײצילָאּפ יד ןטעבעג TINA רימ .טקוקעגוצ ךיז

 JON טימ טכַאמ ןעמ OND ןעז ןוא Pow ייז ןלָאז ,אברדַא, :טרעפטנעעג טָאה

 דיל

 ONT ,ןדיי עפורג א ןסָאשרעד רעדיוו ONT ןעמ ןעוו טנוװָא IN PX לֶאמנייא

 ,רָאפ טמוק אד סָאװ טגערפעג PT TARA ייז .רעטילימ שטייד טרישרַאמכרודַא

 ? ןדיי עכעלקילגמוא יד ןעמ טסיש סָאװרַאפ

PINשטיװָארדנַאסקעלַא ַאלָאל יורפ יד  (טנייה PRדנַאלגנע ) רימ ןבָאה 

 ךָאנ TIN ,זָארג ףיט PNR טזָאלעגּפָארַא יז ןבָאה רימ סָאװ ,טימרעד טעוועטַארעג

 TRI טישעגוצ רעמ
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 [ONT ,טעברַא יד טריפעגסיוא גנַאל םישדח INK ייב טנווָא רימ ןבָאה ױזַא

ONTןייוועג ,טולב ףיוא עקיטליגכיילג .תויח ןיא טלדנַאווראפ זדנוא  PRשטנעמ - 

 רָאנ ןענעז ONT ,םיפוג עקידעבעל בלַאה ףיוא ןטערטעג ןבָאה רימ ; תונברק עכעל

 -רעה יד טּפַאלקעג ךָאנ ןבָאה'ס עכלעוו רעטנוא ,דרע טימ טישראפ טכייל ןרָאוועג

 ןבָאה ייז סָאװ ,ןעוועג זיא ךערברַאפ רעקיצנייא סנעמעוו ,עקידלושמוא ןופ רעצ

 ןטעבעג רימ ןבָאה לֶאמנייא טשינ .ןבעל רעייז ןעוועטַאר קידנלעוו ,ןטלַאהַאב ךיז

 .רבק ןיא תונברק יד טימ ןגעלעג רימ ןטלָאװ רעסעב .טיוט ןפיוא

 ,סיוא (OPM טקידנעעג םישדח ערערעמ ךָאנ PT ןבָאה סעיצוקעזקע יד

 ןיא טרירעשַאק זדנוא ןבָאה ייז .(ענעטלַאהַאב ןייק ןענופעג טשינ רעמ ןיוש

 ןרָאװעג ןיוש זיא אד .יקסאס ייב יירעיורב-ריב רעד PN קַארַאב ןרעדנוזאב א

 -שָאק רעד רעבָא ,טרענרעד טוג ךיז ןוא טעבנגעג ןבָאה רימ .רעסעב עלעסיב ַא

ANDור ןייק טזָאלעג טשינ טָאה טײהנעגנַאגרַאפ רעטנעָאנ רעד ןופ . 

 זדנוא יוו ױזַא IN ,קַארַאב PD םירבח יד WS ןדנָאװעג ךיז ךיא ANA לָאמַא

 עכלעוו ,ערעדנַא ןסעגראפ טשינ רעבָא רימ ןפראד ,טכעלש טשינ טציא זיא

 ONT ןדיי יד ןענעז ONT JOY IS טשינ שממ TARA ןוא רעווש רעייז ןטעברַא

PR WRIAןעגנוגנידַאב עכעלשטנעממוא עטסרעווש יד ייב "אהוב, סעטוה יד , 

 ןוא סעטָאלז 500 ןבעגעג רעטשרע רעד ANT PN .רעגנוה ןופ OW ןעייג ןוא

 ."אהוב , TD עסעוורָאב ראפ סעפערט ןפיוק ןענָאק לָאז'מ ,ערעדנַא ןופ טגנַאלרַאפ

 PN ןעמוקוצניירא טימאב ךיז PR טלעג עמוס א ןבילקעגנעמַאזוצ ןבַאה רימ

 ONT טלייטעצ PR "ָאּפוש , PD שינעביולרעד א ןעמוקַאב וליפַא ,רעגַאל םענעי

 .רעגַאל םענעי pp ןדיי יד ןפלָאהעג לָאמ עכעלטע רימ ןבָאה םורא ױזַא .טלעג

 טרָאד ONT רעדיוו רעבָא ,לָאטיּפש א טנדרָאעגנייא טראד ןעמ ONT רעטעפש

 עמוס רערעסערג א טימ טרעייטשאב רעדיוו PT בָאה ךיא ןוא ,טלעג טלעפעגסיוא

 ןבעל לָאז, קידנעיירש ,תובהלתה סיורג טימ ןעמונעגפיוא ןבָאה MT סָאװ

 ."שטיוועיקדוי

 ייב ןברָאטשעג שממ PR ןטילעג ליפ רעייז ןבָאה "אהוב, ןופ ןדיי יד

 .ייז ןשיווצ טרעמעג ךיז ןבָאה ןטייקנַארק ענעדישרַאּפ ,טעברַא רעד

 ,לזמ סיורג טַאהעג ןבָאה רימ .זדנוא וצ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה טצעל וצ

INןפורג יד .ןרעגַאל ערעדנַא ןיא יוו ,ןסַאשעגסיוא טשינ זדנוא טָאה ןעמ  TID 

 ןרָאװעג ןסַאשעגסיוא םוטעמוא ןשטייד יד ךרוד ןענעז עדנַאמָאק-סגנומיור רעד

 זדנוא טָאה'מ .ןרעגַאל ערעדנַא PX PX םָאדַאר PN UN ,טעברַא יד ןקידנע ןכָאנ

 ןטנַאיצילָאּפ סלַא ןדלָאמעג ךיז טָאה לייט ַא .ןטעברַא ליוו סע רעוו טגערפעג

 טלָאמעד ןוא רעדיינש סלַא ךַאפ ןיימ ייב ןטעברַא ליוו PR IN ןטעבעג ANT ךיא

 ,טַאטשרַאװ-רעדיײנש םוצ ןרָאװעג טלעטשעגוצ

 ךימ ןבָאה ,ריּפַאּפ ןיימ טגנַאלרעד ןוא טאטשרַאוו PR PMR ןיב ריא ןעוו
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 -עגוצ ,טעברַא רעד וצ ןזָאלוצ טלָאװעג טשינ רעטעברַא עשידיי עקיטרָאד יד

 IND“ ןרָאװעג PI PR .טרינימירקסיד רעגַאל PR ךימ PN ןישַאמ-יינ יד ןעמונ

 טייצ רעד וצ ןריפסיוא טנָאקעג טשינ TS "עבשזעיווש, ןעמוקַאב ןוא טזיול

 וצ טשינ רימ ידכ .ןגָאלשעג ןעמוקַאב ןשטייד יד ןופ AND WT TIX ,טעברַא ןיימ

 יוו ױזַא רעבָא ,סעטָאלז 5000 טגנַאלרַאפ רימ PE עקיטרָאד יד ןבָאה ,ןרעטש

 ,טייז רעשירַא רעד ףיוא סיוא ךיז טלַאה עכלעוו ,רעטכָאט ןיימ IND לָאצ ךיא

 ףיוא ןגיילקעווא לָאז ךיא עכלעוו ,סעטָאלז 3000 ףיוא טזָאלעגּפָארַא ייז ןבָאה

 .ןָאטעג ױזַא INT PN PR ,טרָא טמיטשַאב א

 ןופ טנַאדנעמָאק רעד ןענַאטשעגוצ רימ וצ זיא טרָאד TD קידנעײגסױרַא

 רעד טימ ךָאנ INA ךיא זַא ,ןרעלקרעד וצ ןבעגעג ןוא יײצילָאּפ רעשידיי רעד

 ייז בָאה ךיא .סעטָאלז 3000 טמוק ייז ךיוא זַא ןוא ,טקידיילרעד טשינ ייצילָאּפ

 .טַאהעג בָאה ךיא סָאװ pox ןבעגעג

PNנעמָאקדייצילָאפ רעד ןוא טייל-.ס .ס 4 ןעמוקעג ןענעז םורַא טייצ ַא - 

 .ס יד .ןטפישזאטנַאש עפורג רעד PD רעריפ יד ןסָאשעג ןוא טריטסערַא ,טנַאד

 .טרידיווקיל or רעבירעד ןוא ליפוצ ןסייוו הרבח יד IN ,ןענאטשראפ ןבָאה טייל-.ס

 .ךיז ןרעטנענרעד ןסור יד זַא ,טלייצרעד ןיוש ןעמ טָאה 1944 בױהנָא

 סע רעוו קעװַא ןענעגרה ןוא ןסיש ןשטייד יד ,ןרעגַאל יד ןופ ןפיולטנַא םיטילפ

 טימ סעמרוט יד ןכַאװַאב ייצילָאּפ עשיניארקוא יד .ןענירטנַא וצ טווורפ רָאנ

 יד ןופ טיולפ OW PT טרעטנענרעד ONT ,ןדעי ףיוא ןסיש TX רעוועג-ןישַאמ

 .רעגַאל-סטעברַא םעד ןרידיווקיל וצ העדב ןבָאה ייז IN טגַאז'מ .ןטָארד עקיכעטש

 ןייק טריפעג זדנוא רעבָא ,טעברַא רעד וצ ןקיש I טגָאזעגוצ זדנוא טָאה'מ

 .ץיוושיוא

PKןעיורפ רעדנוזַאב :טליײטעצ זדנוא ייז ןבָאה ץיוושיוא  PNרעדנוזַאב  

 טייוו טשינ ןענופעג PT ןבָאה רימ .יורפ ןיימ ןריולראפ PN בָאה XT .רענעמ

 IND TID“ חיר רעד .טרעכיורעג קידנעטש ןבָאה סנעמיוק 4 ,עירָאטַאמערק ןופ

 .רעגַאל ןצנַאג ןרעביא טפול רעד PR ןגָארטעג ךיז ONT סרעפרעק עטנערב

 רענינָאק ךָאנ ןוא רעדורב ןיימ ,ךיא .סרעקינַאכעמ ףרַאד'מ :ןעמ טפור גנילצולּפ

 רעד רַאפ טריפעג בָאה ךיא זַא ,ןגייצרעביא טפרַאדעג בָאה ךיא .ךיז ןדלעמ ןדיי

 SYP ןוא טקַאהרַאפ ךיז ONT רעדורב ןיימ .טַאטשרַאוו ןשינַאכעמ ַא המחלמ

 רע טייטש טציא ןוא רעדורב ןיימ טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג ןרָאי עלַא .הרצ ַא

Pwסקניל ףיוא , PRרעטָאפ ַא ןעגנַאגעג ןענעז זדנוא ךָאנ דלאב .סטכער ךיא  

 ONT ןיא טכער ףיוא טקישעג רעטַאפ םעד טָאה ןעמ ןעוו םעדכָאנ ,ןוז ַא טימ

 טלָאמעד :עמַאזוצ TT ןטימ PAIS ןטעבעג רעטַאפ רעד טָאה ,סקניל ףיוא לגניי

 רעדיוו ןיוש וטנעז רימ ןוא רימ וצ טרַאנעגרעבירַא רעדורב ןיימ PW PX בָאה
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 ,ץיווַארעטנעיווש PNR טקישעגרעביא ייז ןבָאה ,"רעקינאכעמ,, יד ,זדנוא .ןעמַאזוצ

 .רעגַאל ןרעווש רעבָא ,םעניילק ַא PR ץיװָאטַאק רעטנוא

PNלָאמנייא .ןענישַאמ ייב טעברַאעג בָאה  PNןא םיצולפ גָאט ןטימ  

 ,ןדיי יירד ןופ עיצוקעזקע IW ןטיירג ןשטייד יד !!טריסַאּפ טָאה סָאװ ,לעּפַא

 עשידיי עגנוי יירד יד PR .רעגַאל ןופ ןפיולטנַא טלָאװעג טשרמולכ ןבָאה עכלעוו

 רימ TN ,ץַאלּפילעּפַא ןטימ PN ןעגנָאהעג ןרָאװעג ןענעז ןרַאגנוא ןופ םירוחב

 .ןפױלטנַא IS ןווורפ טשינ ןוא ןקערשוצּפָא ידכ ,ןקוקוצ ךיז וצרעד טזומעג ןבָאה

 ףיוא ןָאטעג יירשעג ַא עיצוקעזקע רעד IND טָאה עטּפשמרַאפ יד ןופ רענייא

 MO רעייא רעבָא ,ןעניוועג גירק םעד ןיוש PN“ טָאה ןדיי זדנוא טימ, : שטייד

 טקוקעגוצ PT TAN יד PR ןרערט טימ TN ןענאטשעג ןענעז רימ .?טנעָאנ זיא

 ןעזעג ךיז TAN YON רימ .ןגעוואב וצ PT טרעהעגפיוא ןבָאה סרעּפרעק יד זיב

 טכַאמעג ץיווָאטנעיװש PR PT טָאה INT .םירוחב עגנוי יד טימ ןעגנָאהעגטימ

 .רעטייוו טריאוקַאווע זדנוא טָאה'מ PR רעגנע

 ןבָאה רימ .ןסע IN גוצ PR טרַאּפשרַאפ ןעוועג רימ ןענעז ןכָאװ ייווצ

 טרָא סָאד ןבָאה רימ) ןזוַאהטַאמ ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ זיב ,יינש ןסעגעג

 עטסכעלקערש ןוא עטסגרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ONT .("ןזוַאה-דרָאמ, ןפורעג

 ךַאנ טימ .םוירָאטַאמערק םעד ןענידאב ןלאפעגסיוא זיא לרוג ןיימ ןוא ,ןרעגַאל

 רעטרעדנוה ןפעלש וצ רענעגעוו ןיא טנאפשעגנייא זדנוא ןעמ טָאה ןשטנעמ

 -סיוא עכלעזַא רעבָא ,םיתמ ענעדישרַאפ ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ .סרעפרעק עטיוט

 טגיילרַאפ TX סעקשטנעה ענרעדעל ןעמוקַאב JANA רימ .טשינ -- עטנקירטעג

 םעד טפאכעג טָאה רענייא .לימ א PR לעמ קעז ּפָארַא טזָאל'מ יוו ױזַא ,ןסאפ

 יַּפָארַא ייז ןעמ טָאה ױזַא PN ,סיפ יד ייב -- רעטייווצ רעד ןוא ,טנעה יד ייב תמ

 זדנוא ןעמ ONT PANT ,ןענערברַאפ םוצ עירָאטַאמערק רעד וצ ךיילג טזָאלעג

 ,קידייל ןעוועג ןיוש זיא ןגָאװ ןייא ןעוו .טייקדימ Ps ןלַאפעג ןענעז רימ ,טגָאיעג

 ןבָאה טייל-.ס .ס יד ןוא ,רעיוט DIS ןטייווצ םעד טריפעגניירַא PW ןעמ טָאה

 רימ ןבָאה ױזַא .טגָאיעגרעטנוא רעדיוו PR ןשטייב טימ זדנוא ףיוא טרַאוועג ןיוש

 IND“ ךלַאק טימ TIN עטעוועזַאגרַאפ ןגעוו 10--8 ךעלגעט ןריפרעביא טפרַאדעג

 -שטנעמ NIN ,ןלעטשרַאפ טנָאקעג טשינ לָאמנייק רימ ANA PX .ןשטנעמ עטיש

 עקיזָאד יד .טעלעקס א שממ ,טרַאדעגסיוא ױזַא ןרעוו ןָאק רעפרעק רעכעל

 -סיורַא ךאנרעד ,ןבורג-ךלַאק ןיא טזַאגרַאפ ןרָאװעג טשרעוצ ןענעז רעפרעק

 ןרַאוועג זיא WN ONT .ןענערברַאפ וצ עירָאטַאמערק ןיא טכַארבעג ןוא טפעלשעג

 .* ךייט PR ןפרָאוועג TX טריפעגסיורַא

 -ערק רעד TN םואעזומ ַא OPN ןבילבעג עירָאטַאמערק יד זיא המחלמ רעד ךָאנ *

 ..םואעזומ םעד ןופ טנעגעלערפ רעד ןרָאװעג זיא טנעמעס דיי רעד ,ףעשיעירָאטַאמ

55 



PXוצ ןבירטעג ןוא ןזואהטַאמ ןופ טריאוקַאווע רימ ןרעוו םורַא טייצ ַא  

 טשינ ןענעז רימ ONT ,לזמ טַאהעג רימ ןבָאה רעדיוו .1 TOI רעגַאל םעד זיב סופ

 רענינָאק ךיוא .ןבעל ןבילבעג טשינ רענייק זיא טרָאד .2 ןעסוג רעגַאל ןיא ןיירַא

 TD ,ןקַאלָאּפ בור'ס ןעוועג ןענעז רעגַאל רעודנוא ןיא .ןעמוקעגמוא טרָאד ןענעז

 .ןטימעסיטנַא ןימ ןטסגרע

 ףיוא קעדנזייוונָא ,גירק ןיא טקידלושַאב ,טעּפשעגּפָא זדנוא ןופ ןבָאה ייז

 ,טבעלעגרעביא דיי ןייק INI ONT ָאד זַא ,טקירדעגסיוא Pr ,סעירָאטַאמערק יד

 .רעטייוו MIN TIN "טנערבראפ ןרעוו XT טעוו ריא,

 TD םעדייא IN ,ןינָאק ןופ ץקש א ןפָארטעג OWT ךיא בָאה קילעפוצ

 טלדיזעג ךימ ONT רע ךיוא ,(סַאג עווָאדָארגָא רעד ףיוא טניווועג) יקסווָארעכיײמ

 יירש ַא דלַאב טָאה רע .רעדיינש א ןיב,כ IN ,טגָאזעג ON INT ךיא .טָארדעג ןוא

 טולב ONT טּפַאצעג INT טסָאה וד !רעדיינש ַא טסיב וד ,"ןוזנריה, ,וד, :ןָאטעג

 ללכב .ןקירדסיוא עטסכעלדנעש יד טימ טרילוטיט ךימ רעדיוו ןוא "ןטסירק ןופ

 טפַאשרַאפ זדנוא ןוא ,טרָאװ קידנעטשנַא PP טרעהעג טשינ ייז ןופ ןעמ טָאה

 זדנוא ראפ ךיז טָאה רעכלעוו ,רענייא ייז ןשיווצ ןעוועג זיא ךָאד .תורצ ליפ

 רעבָא טָאה סָאד .לרוג ןבלעז םעד ןבָאה ייז PIN IN ןזיוועגנַא TIN ןעמונעגנָא

PANטקריוועג טשינ עקירעביא יד . 

 זיא סע ןעוו .ןטַאמרַאה ןופ ןעיירעסיש ןוא ןרידרַאבמָאב ןיוש ןרעה רימ

 ידכ ןָאטעג PON ןבָאה רימ .סרעקנוב יד PN ןפָאלעג רימ ןענעז ,םרַאלַא ןַא ןעוועג

 עכלעוו ,ןקַאלָאּפ יד .דארגנינעל ןופ ןפָאלעג ןיוש ןענעז ןשטייד יד .ןבעלוצרעביא

 TD תועידי טַאהעג ןבָאה ,רעגאל םעד ץוחמ טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ןענעז

 .טלעוו רעכעלרעסיוא רעד ןופ ןטינשעגּפָא ןעוועג ןענעז רימ .םירוקמ ענעדישרַאפ

 רעד וצ טשינ ןיוש זדנוא טמענ'מ ןוא ןסע ןייק טשינ ןיוש ןעמוקַאב רימ

 ,טפַאשנַאמ-.ס .ס PP טשינ ןיוש ןעעז Wo רעבָא !לעּפַא IN גָאטימכָאנ 4 .טעברַא

 זיא גָאטימכָאנ רעגייז א 5 .זדנוא טלייצ'מ .ןטייהנייא עשירעטילימ ערעדנַא רָאנ

 DANT ןעמ "סגנילטפעה , ךיוא טריפ סָאװ קנַאט רעשיסור א רעגַאל pr ןיירָא

 ! "טיירפאב טייז ריא , :זדנוא

 רעמ ךיז ןוא ןלַאפעג דיירפ ןופ ןשטנעמ לייט ַא ןענעז טנעמָאמ םעד ןיא

 -רעד ױזַא ןעוועג ןענעז ייז .החמש OND ןברָאטשעג טושפ ,טלעטשעגפיוא טשינ

 טסּוװעג טשינ ןבָאה רימ .ןבעל וצ חוכ PP טאהעג טשינ Pw ןבָאה ייז זַא ,טפעש

ONTוצ  INDטימ  Prקירוצ ןפָאלעג ןוא  PRוצ ןעמוקעג זיא סע .ןקַארַאב יד  

 קַארַאב א ןיא זיא רע .זדנוא טימ ןייז ליוו רע זַא ,ןטעבעג ןוא רעצנַא שוכאנ ןפיול

 ןעמ טָאה ןסיורד ןופ .ןענעגרהרעד ox ןלעוו ייז זַא ארומ רע טָאה ,ןקַאלַאּפ ןופ

 SND“ ןענעז ןקַאלָאּפ יד ןשיווצ תועידי עקידנעורמואאב ענעדישראפ טרעהעג

 זַא ,םעד בילוצ .תונברק ליפ ןארַאפ ןענעז'ס TN המקנ סלַא ןעיירעסיש ןעמוקעג
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 יד ןופ סיורא טשינ ןוא ןטלַאהַאב PT רימ ןבָאה ,ןדייל טשינ PANT ןלָאז רימ
 ,ןקַארַאב

PRןשיווצ ,רענעפ ענעדישרַאפ רעיוט םייב ןעמ טעז רעטעּפש געט עקינייא  

 (ONT ןטכַארטַאב רימ !ןָאפ עשידיי א -- ,דוד-ןגמ א טימ ,עסייוו-יולב א ךיוא ייז

 טכַאמעג םיא ןבָאה רימ .דיי רעטנעגילעטניא IW ןעוועג זיא זדנוא ןשיווצ .ןָאט וצ

 וצ ןעייג רימ IN ,טמיטשַאב ןוא אד ןופ OMX ןפרַאד רימ .רעריפ רעזדנוא רַאפ

 .ץענערג רעשטייד רעד וצ ןעמוק וצ ידכ ,רעטעמָאליק עכעלטע גָאט ןדעי ,סופ

 זדגוא טימ .יורפ רעשטייד א ןופ גנוניווו רעד ןיא לסיב ַא רימ ןעור לייוורעד

 (דנַאלגנע ןיא טנייה) קעלַאוואק קעינעה ןוא רעצנַא שוכאנ ןעוועג ךיוא זיא

 םענעזעוועג רעזדנוא ןופ ָאּפַאק ַא ןעוועג זיא סָאװ ,שטייד א PUN טמוק גנילצולפ

 ,ןסישרעד TDN טעוו רע זַא טנרָאװ ןוא טנאה PR רעוולַאווער א טימ רעגַאל

 דוצ !ןסישרעד טימ ןעמ טָארד רעדיוו .ןביולרעד ליפוצ ָאד ךיז ןלעוו רימ ביוא

 .רעטייוו קעווַא רימ ןענעז סנגרָאמ

 רעסעב זדנוא ןעמ טָאה טרָאד .קעטנָאיַאמ ןכייר א רימ ןפערט סגעוורעטנוא

 רימ ןפערט ןגעוו יד ףיוא .ךלימ ןוא טיורב ןעמוקַאב ןבָאה רימ .ןעמונעגפיוא

 ראב רעד ךָאנ ןופ pw Pw ,עגנילטפעה עטיוט עטרַאדראפ רעגנוה pp ןגיל

 ןבָאה רימ ,ןיזַאגַאמ ןשטייד א טלַאפַאב ןעמ .ףיולעג א טרעוו גנילצולפ .גנויירפ

Prטָאה רענייא .ןטקודַארפ ןלייטעצ ןסור יד .ןעמוקַאב וצ סעפע ידכ ,טפוטשעגוצ  

 וצ סעפע ןעגנולעג רעדורב ןיימ ןיא רימ זיא סע .ןטייווצ ןפיוא טקירדעג ךיז

 טָאה רעוו רעבָא ,ןסעוצנָא ךיז OND א טימ טפראדעג טשינ טָאה'מ .ןעמוקַאב

 ? טייצ NIN PR ןשרעהַאב טנַאקעג ךיז

 ייצילָאּפ"רעטילימ רענַאקירעמַא ,ןַאלּפ רעזדנוא טיול רעטייוו ןעייג רימ

 -אב עטוג PR ןצעזַאב Pr זדנוא ןסייה ןוא ,ףיוא םערַאװ זדנוא ןעמענ (.ּפ .מ)

 ןוורעסנָאק ,ןרעדנַא ןשיווצ JOY טכַארבעג זדנוא ןבָאה ייז .טייל-.ס .ס יד ןופ ןקַאר

PRXןבָאה רענלעז רענַאקירעמַא עקינייא .ךוק א טנדרַאעגנייא ןבָאה רימ .סעקשופ  

 ןליוו רימ ביוא ,עקירעמַא PR ןצעמע ןבָאה רימ DIN ,שידיי ףיוא טגערפעג זדנוא

 זדנוא זיא סע .טסָאּפ רעשירעטילימ רעד טימ ןקיש רימ ןענָאק ,ווירב ןביירש

 ןעמענּפָא ןעגנַאגעג ןענעז עטײרפַאב יד ND עקינייא ןעוו לָאמ ַא .רעסעב ןרָאװעג

ONDעטילימ ַא פישזד ןופ ןעמונעגוצ ,סיוא טזייוו ,ייז ןבָאה ,ןטקודָארּפ זדנוא - 

 ןבָאה רענַאקירעמַא יד רעבָא ,גנוקידלושטנע ןטעבעג ןבָאה רימ .רעװלָאװער ןשיר

 ןעמענ וצ טגיילעגרָאפ ייברעד PR ,טייקטנעָאנ יד ןסירעגרעביא זדנוא טימ

 IND“ רעייז ןעמונעגנָא ןבָאה רימ .ןליוו רימ PAM ןרָאפ ןוא דרעפ טימ TAN ַא

 .געוו רעד טרעיודעג ONT FONT 6 .ץענערג רעשטייד רעד וצ ןרָאפעג ןוא ,גאלש

 ,ערעדנַא ןבעגעג PR דרעפ יד ןעמונעגוצ זדנוא ןסור יד ןבָאה ץענערג רעד ףיוא

ONDןגָאוו םעד ןגיוצעג טשינ ןבָאה . 
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 זדנוא ןסור יד ןבָאה טרָאד .ןרַאגנוא PP ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ךעלדנע

 ,דָאב עסייה ַא ,לָארטנָאק עשיניצידעמ ַא ךרודַא ןענעז רימ .ןעמונעגפיוא טוג

 ןיוש זיא'ס .ןעמונעגוצ זדנוא ייז ןבָאה דרעפ יד .שעוו ןוא רעדיילק עשירפ

 ןעמוקַאב ,ןכָאװ ייווצ ןבילבעג טרָאד ןענעז רימ .גנודניברַאפ-ןַאב א ןַארַאפ

 יורפ ןיימ טכוזעג INT ךיא .וָאכָאטסנעשט PP ןרָאפעגּפָא ןוא גוצ םוצ ןטעליב

 -ָארטסָא PR זיא עקטָאל זַא ,טרימרָאפניא ךימ ONT יורפ א .ןענופעג טשינ ןוא

 רימ ONT יז .סעילוגראמ עינעה ןפָארטעג PN ANA ץעיוװָארטסָא ןיא .ץעיוו

 .שזדָאל רעדָא ,ןינָאק PP ןרָאפעג זיא ןוא NT ןעוועג זיא יורפ ןיימ זַא ,טלייצרעד

 וצ ןבעגעג ןדעי DNA רעכלעוו ,טעטימָאק א ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע

 ךיא עכלעוו ,יורפ PO ןענופעגּפָא PR בָאה ,ןשינעכוז עצרוק ךָאנ .סעטַאלז 0

 ןענופעג ANA PX .ןעז וצ רעמ גנונעפָאה PP טאהעג טשינ טפיוהרעביא בָאה

 .דניירפ רענינָאק ךיוא ןוא ןירעגעווש ןיימ
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 קענַאשזַאבַא םהרבא

 ענעגנַאפעגסגירק

 -נעגנאפעג PN ןלאפעגניירַא PR ןיב 1939 רָאי ןיא רופיכיםוי ברע

 -עגּפָא ענעגנַאפעגסגירק VEN INT ןעמ טָאה אקצעיווָאזאמדאוואר ייב .טפאש

 סע .רעדנוזַאב ןדיי יד טלײטעגּפָא ךיילג טרָאד TIN ווָאכָאטסנעשט TP טקיש

 ןייק טקישעג TIN TA ORT װָאכָאטסנעשט TD .ןדיי 1000 ייב ןעוועג ןענעז

 ןענעז עכלעוו ןטלעצעג ןיא טניווועג רימ ןבָאה טרָאד .ןלעק ייב רעמייה

 רימ ןעוו .טלעק ןופ ןטילעג קרַאטש טרָאד ןבָאה רימ .לָאט ַא ןיא ןענַאטשעג

 POON“ זדנוא OT ןבָאה ,טלַאק זיא זדנוא IN ,טגָאלקַאב ןשטייד יד ראפ ךיז ןבָאה

 -ַאב עבלעז יד PR .רעמערַאװ PT זדנוא לָאזס ידכ ,ןשטנעמ רעמ טפוטשעג

 רימ ןבָאה joy .ענעגנַאפעגסגירק עשיליופ יד טבעלעג ךיוא ןבָאה ןעגנוגניד

 ,ךיילג קידנעייטש ןסע טזומעג טָאה'מ טסייה ONT ."דנַאטשליטש , ףיוא טזומעג

ISוצרעד .גנוגעווַאב  ONTוצ קינייוו רעייז ןבעגעג זדנוא ןעמ  JOY 

 .ןלעק PP טקישעגרעביא ענעגנַאפעגסגירק עלַא ןעמ טָאה רעטעפש

 דיוצנַארפ רעד ייב סעיצַאקיפיטרָאפ עקיקָאטש-2 טיובעג רימ ןבָאה ןלעק ןיא

 ןעמ ONT טעבראעג .ןבעגעג טשינ ץכעוטנָא ןייק זדנוא טָאה'מ .ץענערג רעשיז

 רימ .ןילבול ןייק טקישעגרעביא זדנוא ןעמ טָאה רעטעפש .רעווש רעייז טרָאד

 זדנוא ןעמ ONT ,ןיהַא קידנעמוק .טָאטש PR רעגַאל ַא PR ןעוועג טרָאד ןענעז

 ןסָאשעג ןעמ טָאה ענעגנַאפעגסגירק טרָאּפסנַארט ןטשרע םעד זַא ,טלייצרעד

ppטכַארבעג זדנוא ןעמ טָאה ןילבול  PRםייב .ןענָאגַאוודיפ ענעסַאלשרַאפ  

 יוו ןבירטעג זדנוא טייל -סע-סע יד ןבָאה ,ןענָאגַאװ יד ןופ ןעוועדַאלסיוא

 .עסיורג א רעייז ןעוועג זיא ןענָאגַאװ יד PR טלעק יד .תומהב

prןענעז ןילבול  waטעברַאעג טשינ ןבָאה רימ .ןכָאװ 2 א ןעוועג . 

 ,טנגעג רענילבול ןופ טמַאטש סע רעוו זַא ,ןעגנַאלק ןייגמורַא ןביוהעגנָא ןבָאה'ס

 .טנגעג רענילבול mp ןיב'כ זַא ןדלָאמעג Pr בָאה PN .טיירפאב ןרעוו טעוו

INT48 רעמונ סַאג יקסווָאטרַאבול ףיוא ןילבול ןייק טריפעג זדנוא ןעמ טָאה , 

TNטזָאלעג יירפ זדנוא ָאד . 

 ,עציבשזיא PP ןרָאפ טזָאלעג Pr PR בָאה ,יירפ רעד Pw קידנעייז

x)ךיא .(ָאנטוק רעטנוא לטעטש  POMןינָאק ןופ ןיב . PN PI OWTןוועג  

 ןבָאה לטעטש PR ןדיי יד ,ןעוועג טשינ INT INI זיא NOVA ןייק .ןטַאנָאמ IND ַא

 ץעיורג ןופ ןדיי רענינָאק יד ןעמ טָאה 1941 ץרעמ םורַא .רעווש ןטעברַא טזומעג

TINטקישעגקעווַא טנגעגמוא  PPיקסיירָאגליב ווופעזוי . 
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 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןטרָאד ךיוא .ווופעזוי PR טניווועג ןבָאה רימ

 רעד רעטנוא ךורבניטש PR טעברַאעג PR בָאה ווופעזוי PN .סעיצקַא

 .ןגָארט רענייטש יד ןגעלפ ןעיורפ יד ןוא רענייטש טקַאהעג ןבָאה רימ .דרע

 זַא ,טניימעג טָאה'מ לייו ,טעברַא וצ ןסירעג ךיז טָאה ןדיי יד ןופ רעדעי

 ןענעז רעטעברַארָאפ ערעזדנוא .טיוט םענופ ןעוועטַאר ךיז ןעמ טעוו טימרעד

 TD עפורג א טעברַא רעד ןופ ןעגנאגעג זיא לָאמ ןייא ,ןקַאילָאּפ ןעוועג

 טייל-.סע-סע 2 ןעמוקעגנָא ןענעז ןגעקטנַא ייז ,רעטעברַא-דלַאװ עשידיי 2

 יירעסיש א קידנרעהרעד ןפָאלעגוצ ןיב'כ .רעוועג-ןישַאמ ןופ ןסָאשעצ ייז ןוא

 .עטיוט יד ןייז רבוק ןפלָאהעג ןוא

PRא  WHןשטנעמ 90 ןעמונעגסױרַא ןעמ טָאה םורַא ןכָאװ  TNיז  

 180 ןעמונעג ןקַאילָאּפ יד טימ טייל-.סע-,סע יד ןבָאה ORM DONE ַא .ןסָאשעג

 OST PR OND ןט11 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא עיצקַא יד .ןסָאשעג ייז ןוא ןדיי

 טשינ ייז רעבָא ,רענַאזיטרַאּפ דלַאװ PR טכוזעג בָאה'כ .דלַאװ PN ןטלַאהַאב ךיז

 א .יקצעלעיק ץעיװָארטסָא ןייק ןרָאפעגקעװַא ךיא Pa TORN ןופ .ןענופעג

 ץעיװַָארטסָא TD .רעירפ ןופ טיירגעגוצ טַאהעג PR בָאה עטרַאק-ןעק עשיליופ

paןרָאפעג ךיא  PPןוא װוָאנרַאט  TDוּורַאשזָא ןיא .וורַאשזָא ןייק טרָאד  

 באה ץלָאה קידנקַאה לָאמ pox .קַאילָאּפ סלַא רָאי בלַאה א טניווועג PN בָאה

 ןענעז'ס IND םוצ ןדיי רעװָארַאשזַא יד ןביירט רענַיַארקוא יוו ןעזרעד ךיא

 יד לוו ןעזעג בָאה ךיא .טרָאּפסנַארט םעד PR ןדיי טנזיוט OWS א ןעוועג

 וצ לָאמ ןופ קידנסיש ןוא ייז קידנגָאלש ,ןדיי יד ןבירטעג ןבָאה רענַיַארקוא

 .תונברק JO א ןעוועג ןענעז געוו ןפיוא ,לָאמ

 טלָאװעג INT PR .ץעיװָארטסָא ןייק קעװַא PR PI סנגרָאמוצ ףיוא

 ווופעזוי ןופ טעטימָאק רעד WAX .רעטסעווש PR רעטומ Pm ךיז וצ ןעמענ

 .אטעג Tp ייז ץזָאלסױרַא ןראפ טלעג ליפ רעייז טגנַאלרַאפ ייז ייב טָאה

 זיא ץצעיװָארטסָא PR .ןעמוקעגמוא רעטעפש ןוא ןבילבעג ייז ןענעז רעבירעד

PIN INTןדיי יד ןופ עיצַאדיווקיל עקיטליגדנע יד ןעמוקעגרַאפ . PR PR 

 .ץעיווַארטסָא ייב רעגַאל םעניילק ַא PN PON ןוא ןפָאלטנַא טרָאד TD רעדיוו ןיב

 טלָאװעג TN קַארַאב א PN טכַאמרַאפ ײצילַאּפ זדנוא טָאה ODN געט IND ַא ןיא

 .ןפָאלטנַא טרָאד ןופ ןיב ךיא .טעוועטארעג ךימ ONT רבח א רעניימ WAX ןסיש

 PR ןלַאפנײרַא טלָאװעג ךיא ALT טרָאד .ןילבמעד ןייק ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא

 טקנופ ONS .טעברַא ףיוא דנַאלשטייד ןייק טקיש'מ ןכלעוו ,טרָאּפסנַארט א

WD ONT INTטפַאכעג טשינ  PPןשטנעמ  PINןעמַאזוצ רימ טימ .טעברַא  

 ןוא טמַאיסטעברַא PR קעווא wor ןענעז or .ךעלדיימ ייווצ ןעוועג ןענעז

 ארומ בָאה ךיא .עשרַאוו ןייק טקישעג ייז טָאה'מ .טעברַא ףיוא ןבירשרַאפ ךיז

 TD .וָאכָאטסנעשט PP ןרָאפעג PI ןוא טמַא-סטעברַא PR ןייג I טַאהעג
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 ,"עקרעוורעלמַאד רעייטש, PR .ךיירטסע ןייק ןרָאפעגקעװַא PR PQ טרָאד

 בָאה ואנָאדרעביוא םייב ןגעלעג זיא עכלעוו ,סָאטױא TD קירבאפ א

 -עגנָא ןעמ טָאה גנולצולּפ .קַאילָאּפ סלַא ןכָאװ ייוצ טעברַאעג ךיא

 (bon ,רעטעברַא יד ןופ לָארטנָאק א ןעמוקרָאפ DIVO זַא ,ןדער ןביוה

 רעקנַארק סלַא ןדלָאמעג ךיילג ךיז ANA ךיא .ןדיי ָאד ןענעז ןקַאילָאּפ יד ןשיווצ

 רעד PR ךיילג .ןָאט וצ סע ןזיוואב טשינ wax .ןפױלטנַא וצ ןסָאלשַאב ןוא

 .ךיז טימ ןעמונעגטימ ךימ PR ןַאמ-.סע-.סע IN רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא ירפ

 לוטש ַא ןבעגעג רימ טָאה'מ .ייצילָאּפ רעד PR טריפעגפיורַא ךימ טָאה רע

 PRO .עטכעלש ַא זיא עגַאל PO IN ,ןענַאטשרַאפ ךיילג בָאה PX .ןציז םוצ

 ךיא PINT לייוו .ןעוועטַאר ךיז ףרַאד'מ TR ,קנַאדעג ַא PNT ץילב x יװ

 ךעלשטנעמ א ןקידיילרעד ןייג ףרַאד PR זַא ,טגָאזעג ANA ךיא .ןריולרַאפ

 -עגוצ COUN PI ךיא .ןפױל טזָאלעג ךיז ןוא ,ריט ןופ ON ,שינעפרעדַאב

 שידיי ַא ןריפ ROA ןַא ףיוא ןעזרעד pr בָאה son ןיא .דלַאוו ןזיב ןפָאל

 קירבאפ PR זדנוא ייב לֶארטנָאק יד טכַאמעג ןיוש ןעמ טָאה סאד .לדיימ

 .רעייטש ןייק pa טזָאלעג ךיז דלַאװ ןופ ANA PR .ןדיי יד טריפעג ןוא

 ןיב PU PR .ןיוו. ןייק טעליב א טפיוקעג ךיא בָאה טלעג טצעל pm ראפ

 רבק ַא ןבָארג וצ PT ראפ PN ןעגנוווצעג ןרעוו (טַאיווָאפ רענינָאק) ןילָאג ןופ ןדיי
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 .ואלסערב ןייק ןרָאפ וצ טהצעעג רימ ןבָאה ןקַאילָאּפ TIN ,דמערפ ןעוועג ךיא

 ךיילג .טמַא-סטעברַא ןיא ןדלַאמעג ךיילג ךיז TN ןרָאפעגקעװַא PAK ןיב ךיא

 PR רעמיצ א טאהעג ANT PR .טעברַא רעד וצ ןעמונעג עמריפ ַא Pn טָאה

 רימ טָאה ןסע ןייק ןוא ,לימ א PR טעברַאעג ןבָאה םירבח עניימ .טָאטש

 טשינ טבעלעג ןוא טדיילקַאב ךיז ,טלדנַאהעג TAX בָאה ךיא .טלעפעג טשינ

 ןגעלפ ייז .ןטנעגַא-םייהעג סלַא PIN טעברַאעג ןבָאה םירבח יד .טכעלש

 ןדיי .סע .סע רעד ןבעגרעביא ייז PX רענַיַארקוא ןוא ןקַאילָאּפ ןרינָאיּפשכָאנ

 עסיורג ןאט ןדיי ןגעלפ ייז .ןֶאטעג טשינ סטכעלש ןייק לָאמ ןייק ייז ןבָאה

 ,רַאפעג PD ייז ןעוועטאר ןוא תובוט

 pax“ ךיא po ןעלדנַאה ןבילוצ .טקידנעעג ךיז טָאה ןבעל טוג ןיימ

 ןוא ,טסערַא PR ןכָאװ 6 ןטלַאהעג ךימ ןבָאה ייז .טייל-.סע .סע יד וצ ןלַאפעג

 ןיב DONT .ואלסערב ייב ןעזָאריסָארג רעגַאל PR ךימ טקישעגּפָא רעטעפש

PRקַאילָאּפ סלַא ןעוועג . PNןיב ןעזָארסָארג  PRןכָאװ 2 ןעוועג . ONT INT 

 .גרובנעינארָא TPP טקישעגרעביא Po ןעמ

 ןקָאלב 2 ןעוועג טרָאד ןענעז'ס .קַאילָאּפ סלַא ןעוועג PR PI טרָאד

 ןעוועג ןענעז ןקָאלב ערעייז .רעדנוזאב טניווועג ןבָאה ייז TN ,ןדיי טימ

 טבעלעג ןבָאה גרוכנעינַארָא PR ןדיי יד .טַארדילכעטש טימ טלגנירעגמורַא

 ןייק ,רעדמעה PP ןעמוקַאב טשינ ןבָאה wr .זדנוא Te רעגרע ליפ

 ןעזעגסיוא PR JOR קינייו רעייז ןגירק ןגעלפ ייז .ןטעב ןייק ןוא רעכוטנַאה

onרעלטעצַאק ,ה. ד ,רימ .ןטעלעקש  POטעברַאעג ןבָאה סעיצאנ ערעדנַא  

 JIN PR קירבַאפ א PR טעברַאעג ALT ךיא .ןדיי יד יוו ןסע רעמ טַאהעג ןוא

 טרָאד טגעלפ'מ .רָאי ץנַאג ַא ןעוועג ךיא PI גרובנעינַארָא PR .טלדנַאהעג

 ןדיי יד ןגָאלשעג ןעמ טָאה לעיצעּפס .ןעגנילטפעה יד ןגָאלש קרַאטש

 ןיא .קאטשאר ןייק סופ וצ ןעגנַאגעג רימ ןענעז גרובנעינַארָא ןופ

 ןעגנילטפעה ענענַאטשעגּפָא ןוא עדימ יד .תונברק ליפ ןלַאפעג ןענעז שרַאמ

 טימ טלייאעג ןשטנעמ יד PT ןבָאה רעבירעד ןוא ,ליוק ַא ןעמוקַאב ןגעלפ

 ןירעווש ןייק ןבירטעג זדנוא ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןײטשוצּפָא טשינ תוחוכ עטצעל יד

 ,רענַאקירעמַא יד טיירפַאב זדנוא ןבָאה ָאד ןוא גרובנעלקעמ ייב
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 אקיופ םהרבא

 (לָאירטנָאמ)

 ...היח ַא PN טלדנַאוורַאפ

 יד ןוא רעגַאל םעד טרידיווקיל ןשטייד יד ןבָאה ,4 ,ילוי ןט-20 םעד
 טעבראעג INT PN .עכָאטַאמַאס א ןרָאװעג זיא'ס .דנאלשטייד ןייק טקישעג ןדיי

PRקירבַאפ יד ןבָאה ייז .טניווועג טרָאד ןוא ץעיװָארטסָא ןיא קירבַאפ-טריפס רעד  

 דלַאב ןייז ןלעוו רימ זַא ,טניימעג TANT ,ענעבילברַאפ רָאּפ א ירימ .ןסירעגפיוא
 זיא רעדעי .יינספיוא ןדייל ערעזדנוא ןביוהעגנָא טשרע PT טָאה'ס WAN .יירפ
 PR טיירדעגמורַא געט עכעלטע ךיז ANT PR .טנעקעג ONT רע WN ,ןפָאלעצ ךיז
 זיא סע IN MUN ,ןרעטשינמורַא ןביוהעגנָא ןבָאה ןקַאילָאּפ יד .ןטרָאג-קירבַאפ
 רעכלעוו ,רעלדניברַאפ ַא ףיוא טרַאוועג INT ךיא .ןביילברַאפ וצ ןרָאװעג ךעלגעממוא

 ןייק INT ךיא יוו יוזַא .ןעגנערב רעדלעוו עטסטנעָאנ יד PR טלָאזעג ךימ טָאה

 לאטש-דרעפ ןרעביא םעדיוב א ףיוא ףױרַא PR PI ,טַאהעג טשינ געווסיוא
 OT רעביא -- ךיא ןוא ,דרעפ ערעייז טימ ןעוועג ןטנוא ןענעז ייז .ןשטייד יד ןופ

 .ןגָארטוצרעביא טשינ ןעוועג זיא ץיה יד

 IN טימ ןקידנעטשרַאפ וצ PT ןסָאלשַאב PX ANT ,געט עכעלטע קידננילּפָא

 ,טַאהעג בָאה ךיא סָאוו ,סאפאז רעד לייוו ,טיורב ןעגנערב רימ לָאז רע ,רעטעברַא

 רע טָאה ,םיא טימ שינעגעגַאב רעטשרע רעד ייב .ןייגסיוא םייב ןטלַאהעג טָאה

 בָאה OND עטייווצ ONT ."רוכיש PI PR לייוו ,רימ וצ טשינ דער, טגָאזעג רימ

PXרעטכעוו-טכַאנ םעד ןפָארטעג , ON NNרע זַא ןוא ףליה ןגעוו ןטעבעג  

 וצ טשינ זיא רימ ראפ ןָאטעג ONT רע סָאװ .גנונעפָאה עקיצנייא ןיימ זיא

 ןסעגעג רע ONT PON .טייצלָאמ עמערַאוו ַא טַאהעג PN ANT גָאט ןדעי .ןבײרשַאב

PXןעגנַאלרעד ןענעק וצ רימ ידכ ,לַאטש-דרעפ . PIN PI PRםיא ייב ןזעוועג  

 ארומ ןביוהעגנָא ONT רע .טסנרע ןרָאװעג זיא ,עגַאל יד זיוה PR טייצ עסיוועג ַא

 ןלעװ MT IN ,טגָאזעג PAR טָאה ןעמ .רענלעז טיירדעג רדסכ ךיז ןבָאה'ס .ןבָאה

 DONT רע TIN (ןַאב רעד PID טנעָאנ ןעוועג זיא'ס) .סעניש יד רעטנוא סענימ ןגייל

 .טָאטש רעד רעטנוא ןעיצ וצ קעװַא PT ןסָאלשַאב

PNןגרָאמ-ירפ ןסיוועג ַא  PN PIבוטש ןייז ןופ סיורַא  PRרעטלפייווצרַאפ ַא  

 ןגעוו טנָאמרעד PT PN ANT קידנעייג .געוו PR טזָאלעג PT ANT PR ןוא .עגַאל

 ךיוא PR ןצייה וצ ןליוק Jaya wax טגעלפ עכלעוו ,ןיטסירק רעמורפ ,רעטלַא ןַא

 ךיוא ONT ןיטסירק עבלעז יד .ןטרָאג-קירבַאפ ןופ ןכַאז ערעדנַא ןוא לפָאטרַאק

 טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ יד IND זייפש טפַאשרַאפ גנוניולַאב רעניילק א רַאפ

PNןגָאז טפָא רימ טגעלפ יז .קירבַאפ ןופ ןטרָאג , OND PR INלָאז ,טיונ ַא ןופ  
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 TX ,טליפעגסיורַא ךיא ANT ,זיוה PN ריא וצ קידנעייגניירַא .ןעמוק ריא וצ ךיא

 יד IN ,טרעפטנערַאפ רימ IND PT ONT יז .טיזיוו PM טימ ןדירפוצ טשינ זיא יז

mowעטבנג א זיא  PRיד  SOR]טרָאד טכַאמ  DEXטָאה'ס .סעיזיווער  TT 

 ךימ יז טָאה ןטלַאהַאב .טכערעג ןעוועג זיא ןיטסירק עטלַא יד זַא ,ןזיוועגסיורַא

 .טלעטשרַאפ ךימ טָאה סָאוו ,ץלָאה ךס ַא ןשיווצ הברוח רענעלַאפעגנייא ןַא ןיא

 סָאוו ,פעלק TIN ןעיירשעג עסיורג טרעהרעד גנולצולפ PR בָאה לָאמַא

 .ןעמרַאדנַאשז עשטייד ןוא ןטנַאיצילָאּפ עשיליופ ייווצ ןופ ןעמוקַאב טָאה עטבנג יד

 -רַאפ DX לאטש םעד ןופ ןעמונעגסיורַא ךימ PX ןעמוקַאב ארומ טָאה ןיטסירק יד

 יז ןבָאה רעטעפש טייצ עצרוק ַא .סערַאּפש עסיורג טימ טעזָאלק ַא PR טראפש

 טנעה ענעגייא טימ ONT יז ּווו ,טעזַאלק םעד ןגעקטנַא טכַארבעג עטבנג יד

 .ןעזרעד טשינ ךימ ןבָאה ייז ױזַא יוו .סעברָאט עכעלטע טימ ANT א ןבָארגעגסױרַא

 ןביילב טלָאװעג טשינ ןיוש ךיא ANT רעמ .סנ ַא שממ ,ןפיירגַאב טשינ ךָאנ ךיא ןעק

 ןופ ןעגנַאגעגסיורַא רימ טימ זיא ןיטסירק יד .ןייג וצ טיירגעג PT ANT PR ןוא

 ןסע טכַארבעג לָאמ עכעלטע רימ טָאה יז I ,עינלעיגעצ NI זיב טָאטש רעד

 יד טימ טסברעה רעטלַאק רעד ןעמוקעגנָא זיא ױזַא .ןרעכיור וצ קַאבַאט ןוא

 .ןרָאװעג טלַאק רעדיוו זיא טכַאנ ייב ןוא ,בייל םוצ זיב ןרָאװעג סַאנ ןיב ךיא ,סנגער

PT ANA PXןטלַאהַאבסיוא  PDןגיוא סנשטנעמ . PNךיא געלפ סנגרָאמירפ יד  

 לָאמ לייט ןוא זעק ,טיורב ייז ייב ןעמענוצ ןוא סנירעייגכרוד ןלַאפַאב ןלזג ַא יוו

 ךיא INT קידנרעדנַאוו .שובלמ por ןליפַא ןַאמ WON Ik ייב ןוא ,ךלימ שַאלפ ַא

 ןוא POR INT בָאה ךיא .ןבעל ןרַאפ ןפמעק וצ ױזַא ךיז טניול'ס יצ טכַארטעג

 טימ לרוג םעד טלייטעג טשינ בָאה PR סָאװ .טרעיודַאב TX ,ןריולראפ ןעמעלַא

 .רעגַאל םענופ ןדיי יד
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 רעסַאװדלַאג ןמלק
 (זירַאּפ)

 אקלוב קעלעפ ריד

 (טכַאנ-רעלטיה רעד NVA ןעמוקעגמוא)

 םשהיהנשמ דלַאב ייז ןבָאה שזדָאל ןייק PON ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 ןסָאלשעגנייא יז TIN טַאטשנַאמציל ףיוא טָאטש רעד PD ןעמָאנ םעד ןעוועג

PRייר עצנַאג א ןעמוקעגניירַא ךיוא ןענעז שזדָאל ןופ חטש ןיא ."ךייר ,  

 זיא אקלוב ר"ד WW ,ןינָאק טָאטש יד TAN ייז ןשיווצ ,ךעלטעטש nN טעטש

 .בשות רעקידנעטש א ןעוועג

 ןבָאה ,ָאטעג ַא טריפעגנייא דלַאב ןשטייד יד ןבָאה שזדָאל ןיא ביוא

 ןופ -- ךייר םוצ ענעסָאלשעגנָא ,טעטש ערענעלק יד PD ןדיי יד רעבָא ייז

 .ַאקלוב WT ןעוועג זיא ענעבירטעגסיורַא יד ןופ רענייא .ןבירטעגסיורַא טרָאד

 "איב ןיא ןבילבעג ןוא ןעמוקעגנָא קידנרעדנַאװ רע זיא OM ױזַא

 דלַאב זיא רָאטקָאד רעקידרעירפ רעד ONT ,רַאפרעד סנטשרע :געשזבָאל

 ןשטייד יד ןבָאה סנטייווצ ; קעווַא Wi ץעגרע ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד יוו

 ,גשעזבָאלַאיב PP ןרָאפ וצ ךעלטעטש ערעדנַא ןופ ןדיי טרינָאּפָארּפ ןיילַא

 םעד PN ןעמוקעג ןדיי ןענעז .ָאטשינ אטעג PP טשרמולכ זיא סע ווו

 ןענעז ,תושפנ 3600 ייב טניווועג רעירפ ןבָאה'ס ּווו ,עלעטעטש םעניילק

 ,תושפנ 10.000 רעביא ןרָאװעג טשטעווקעגניירַא Mow םעניילק ַא PIN ,טציא

 זיא ָאטעג יד ןטערטרעבירַא ראפ .טָארד ןשירטקעלע IX טימ טמיוצעגמורַא

 יוזא ןענעז תונברק רעדניק רעטרעדנוה .ןרָאװעג ןסָאשרעד DIX ןפיוא ןעמ

 ..טיורב לקיטש א ןכוז ןייג טלָאװעג ןבָאה ייז ןעוו ןלַאפעג םורא

 טשינ קירוצ AVN TP ןיוש זיא ,ןעזרעד ONT טָאה אקלוב ר"ד ןעוו

 ךיוא -- לעווַאפ רעדורב PT ןוא יורפ PT טימ רע זיא ןעמוקעג .ןעוועג

 ענעריובעג -- רעטסעווש עדייב -- ןעיורפ יד .ךעלדיימ ייווצ ןוא יורפ טימ

 NIN ייב TNX ,לַאווקדהסנרפ ןדעי PD ןטינשעגּפָא ןעוועג ןענעז ווָאכָאטסנעשט ןיא

 רעייפ םַאלפ א יוו טָאה (לביטש TN PR תוחפשמ סקעז ףניפ וצ) טפַאשגנע

 .ָאטעג ענעסָאלשעגּפָא יד טּפַאכעגמורַא עימעדיּפע-סופיט א

 ןעװעטַאר רעייפ םעד PX ןפְרָאװעגנײרַא שממ ךיז טָאה ַאקלוב ר"ד

 זיב ןבעגעגסיורַא טָאה ONT SPP א ןרָאװעג .ןפַאשעג זיא'ס :ךיז טזָאל'ס סָאװ

 .םי ןיא ןּפָארט א יוו ןעוועג זיא סָאװ .,גָאט ַא ןגָאטימ טרעדנוה 5

 לָאז סָאװ עיסימָאק-רַאטינַאס א ןוא לָאטיּפש ַא ןפַאשעג טָאה ןעמ

 ןַאמרעביל ןתנ PR טרַאבטָאר קילעז טרעהעג ךיוא ONT ייז .וצ .ןענידאב ריא
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 ר"ד ןעוועג זיא םעלַא םעד ןופ טפַארק-ביירט יד WAN (POND ןיא טבעל)

 ביוא ןוא ,לָאטיּפש םעד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז ָאטעג ןופ טנעצָארּפ 70 .אקלוב

 עכעלקערש עכלעזַא ייב ,ןסע ןוא תואופר IW ,זיא טייקכעלברעטש יד

 רעד PINT א רָאנ ןעוועג ONT זיא ,טנעצָארּפ 10 רָאנ ןעוועג ןעגנוגנידַאב

 -רעביא ןייז ,דרַאבטָאר קילעז .ַאקלוב ר"ד ןופ טעברַא רעקידשפנ-תוריסמ

 אקלוב ר"ד ןרַאפ זיא ONT .ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,ףליהעג רעטסנבעגעג

 טלעטשעגּפָא טשינ טעברַא-סגנוטער יד זיא WT .ּפַאלק רעסיורג א ןעוועג

 ,טונימ TPR PR ףיוא ןרָאװעג

 רעד ןעמוקעג סָאדַאר ןופ זיא OND ןייא זַא ,טלייצרעד ןַאמרעביל ןתנ

 ,רָאטקָאד רעשיליופ א MMR רעמָאדַאר ןצנַאג ןראפ רָאטקעפסניא-טפיוה

 דוסב ,ןענאמרעביל ןתנ PR ןדרַאבטָאר קילעז ,אקלוב ר"ד םעד טָאה רעכלעוו

 רעבלעז רעד .טביולרעד ןעוועג טשינ םיא זיא ON ,םיטרפ ןבעגעגרעביא

 ,עיצַאזינַאגרָא רעמייהעג רעד וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו רָאטקָאד רעשיליופ

 יַאגרָא יד ןעמעוו ,רעריפדַאב טשרמולכ ,ןשטנעמ זַא ,ןלייצרעד וצ טסייוו

 עטקישעגקעווא יד טימ טוט ןעמ סָאװ ,ןעז WW טקישעגכָאנ טָאה עיצַאזינ

 ןרעוו טרָאד -- עקנילבערט PP ייז טריפ ןעמ זַא .טלעטשעגטסעפ ןבָאה ,ןדיי

 ןָאק ןעמ יוו ןעוועטאר ןעמ לָאז רעבירעד .טעטכינרַאפ TIN טזַאגרַאפ ייז

 ...טביילגעג OWI םעד PR אקלוב ר"ד טָאה רעדייל

 ןופ רע זיא ,טביילגעג אי םעד PR טָאה ןאמרעביל ןתנ יװ יױזַא

DON'Tטעװעטַארעגּפָא ןוא ןפָאלטנַא  PTדניק ןייז ןוא : PTזיא יורפ  

 .ןעמוקעגמוא

 רעד TD גנוריפנָא עצנַאג יד ןעמוקעגנָא זיא ,1942 ,הברדאנעשוה

 ןוא ןטעל ,רעניווטיל ,רעניאַארקוא הנחמ א ,עיצַאמרַאפיסעדסע, רעמָאדַאר

 ערעייז TID ןייגוצסיורַא ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא ןקַאלָאּפ עקיטרָא יד ,ןקַאלַאּפ

 טלגנירעגמורַא טָאטש יד זיא ,הברדאנעשוה ,טכַאנ ייב רעגייז ַא 12 .ןעגנוניווו

 .יירעסיש רעקידארומ א ייב ,ןרָאטקעלפער עקיזיר טימ ןרָאװעג ןטכיולַאב ןוא

 ּווו ,לָאטיּפש םעד PR ןעוועג ןענעז סָאװ ,עקנארק יד ןסָאשעגסיוא טָאה ןעמ

 .טגיילעגניירַא המשנ PR ץראה ליפ יוזא טָאה אקלוב ר"ד

 ףָאלש TD ענעסירעגפיוא ,ענעקַארשעצ יד ןבָאה רעדרעמ תונחמ

 -- עטלַא ןופ רעמָאיעג ,רעדניק ןופ ןענייוועג .ןבירטעג סעבלָאק יד טימ ,ןדיי

 PR רעזייה יד TD סיורא ןענעז ןדיי יד .ןלייצרעד ץלַא ONT INP רעוו

 ןרעדנַא םוצ טרָא PR ןופ ןפָאלעג ןענעז ענעריולרַאפ ;קינאפ רעכעלקערש

 ,עקידנפיול יד ןסָאשַאב רדסכ ןבָאה רעניווטיל .ןיהווו קידנסיוו טשינ ןיילַא

 ןלַאפעג MONT ןענעז ןדיי טרעדנוה עכעלטע

 .ץאלפ ןפיוא ןרָאװעג טגַאיעגסוירא ןענעז ןדיי טנזיוט ןעצ ךרעב
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 ןענעז ךעלדיימ ייווצ עריא טימ רעטסעווש ריא ,יורפ סַאקלוב ר"ד ךיוא

 טָאה רע ;טניימעג טשינ אד ךָאנ ןעמ טָאה poe אקלוב ר"ד םעד .ןעוועג אד

 ,רעדניק PNY עריא טימ רעטסעווש ריא ,יורפ ןייז ןעוועטאר טלָאװעג רעבָא

 -חמי ,טפארקצלַאפ ,עיצקַא רעקיזָאד רעד ןופ רעריפנָא DIS סיורַא רע זיא

 טשיג ןעמ רָאט יורפ ןייז ןוא םיא זַא ,גנוקיניישאב א ןזיוועג םיא ,ומש

 mx px סעבלָאק ןסקיב יד טימ ןלאפאב oN ייז ןענעז טלָאמעד .ןעפעשט

 , .טרָא ןפיוא ןסירעצ שממ

 וצ סופ וצ ןרָאװעג ןבירטעג רעטעמַאליק 13 ןענעז ןדיי טנזיוט 0

 ןייק סענַאגַאוו טיירגעגוצ ןעוועג PI ןענעז'ס MW ,ןישעיבָאד עיצאטס רעד

 ןפָארטעג רעטעפש ןאמרעביל טָאה ַאקלוב ר"ד ןופ רעדורב םעד .עקנילבערט

 .ָאטשינ ןבעל ןופ ןכייצ ןייק םיא ןופ ךיוא זיא רעדייל ,עשרַאוו ןיא

 יד .דלעפיטכַאלש א INI יו ןעזעגסיוא טָאטש יד ONT ןגרָאמ ףיוא

 .םישודק יד ןופ טולב טימ טציילפרַאפ ןעוועג ןענעז ןסַאג

 DIN םוצ קעװַא ענעבילבעג "בעל OND יד ןענעז המחלמ רעד ךָאנ

 .םישודק עטעדרָאמרעד יד ןופ

 ןירעטעברַאטימ עטסטנעַאנ סַאקלוב ר"ד ןרעוו טנָאמרעד ךיוא אד לָאז

 .עצירג ןופ ןייטשלקניפ הרש

 ! קנעדנָא רעייז דובכ
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 ענעמוקעגמוא יד רַאפ קנעדנָא םוצ ,טכַאמ רעשיליופ רעד ךרוד טלעטשעגפיוא ,הבצמ א
 .ןינָאק PR שזַאטנעמצ ןכעלטסירק ןפיוא ןבָארגַאב -- ,רעגַאל רעווַאקרַאשט ןופ ןדיי
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 |ט נע מוק א ד

 ןדיי רענינָאק יד ןופ םוקמוא ןגעוו ,תורוקמ ענעדישרַאֿפ ןופ

 םילשורי — "םשו די, וויכרַא ןופ טקישעגוצ



 ,1940 רעבמעווָאנ — 1939 רעבמעטפעס

 דאב רעשיליופ רעד ןופ גנולדיזסיוא רעד ןגעוו טלייצרעד רימ טָאה'מ..

 800 טלדיזעגסיוא טָאה'מ .טרפב רעשידיי ןוא ,ללכב ןינָאק pr גנורעקלעפ

 קיצנַאװצ PI ךיז טימ ןעמענוצטימ טביולרעד ןרָאװעג זיא'ס ןוא סעילימַאפ

 ןַא PR טגיילעגפיונוצ טָאה'מ סָאװ ,ןכַאז לטניב ןיילק א ךיוא יוו ,סעטָאלז

 ןרעוו טריטרָאּפסנַארטּפָא טלָאזעג ONT רעכלעוו TN ,טרָאּפסנַארט םעניימעגלַא

PNטנגעג רענילבול ... 

 -- רעטרע עשיליופ יד PR טצעזַאב טָאה'מ ןכלעוו טנעמעלע"טפיוה רעד.

 .ןשטייד עשיליופ ןעוועג ןענעז ,ךייר ןשטייד PR טרעדילגעגנייא ןבָאה ייז עכלעוו

 עכלעזא ליפ טצעזאב ןינָאק PR Wo טָאה .גנוטייצ רעשזדָאל א טיול

 םענופ גנובעלפיוא רעד ןגעוו גנורעטסייגאב טימ טביירש גנוטייצ יד .סעילימַאפ

 טנַאקעג טשינ PT ןבָאה ענעמוקעגנָאדיינ יד) לטעטש םענעברָאטשעגּפָא ןיוש

 .(ןעגנוניווו יד ןטיבעג DEN TANT PX ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ ןסאפוצ

 ןַאדנַאל גיוודול

 תועידי עצרוק

 וצ טייצ טונימ 15 ןבעגעג ןדיי יד ןעמ טָאה (שילאק ייב) ןינָאק ןיא,

 ...זעגנוניווו ערעייז ןזָאלרַאפ

PR שוריג רעד טריפעגכרוד ןרָאװעג זיא תוירזכא רעקינייוו טשינ vw... 

 ןטיבעג-ןופצ יד  PD...טפַאשדַאוועיִאוו רעוועשרַאוו רענעזעוועג רעד

 ,קסלעשַאנ ,רָאוודיווַאנ ,קצָארעס ףיוא ייר יד ןעמוקעג זיא רעטעפש ..

 ...ןיפיר ,ווָאנאכעשט ,עוואלמ ,שינסארפ

PK...גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד זיא 1941 רעבָאטקָא  TDרענינָאק  

 ...ווָאראגאז PR ןבירטעגפיונעצ ןרָאוועג ,ןשטנעמ 3000 ךרע IW ,טַאיװָאּפ

 (43ו ,25-52.מע ,ןאמזיפש .ל לש ורפס ךותמ םיעטק ,"ןליופ ץנַאג ןיא ןדיי יד,)
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 ,ןליופ PN עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןלַאירעטַאמ TIN ןטנעמוקָאד

 ."ןעגנולדיזסיוא ,עיצקַא, .2 דנַאב

PXןעמוקעגרָאפ גנילצולפ זיא 1941 רָאי ןופ טסברעה ןטעפש  INרעביא - 

 -נייא ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ןטיבעג יד PNR ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןיא שינערעק

 ןופ לייט א) ."ואגעטרַאוו, םענעפורעג יוזא םעד ,ךייר ןשטייד םוצ טרעדילעג

 .(ןרעמָאּפ PD לייט א PR עװטסדּוװעיָאװ רענזיופ ןופ ,עווטסדווועיִאוו רעשזדָאל

 -גנולדיזסיוא ןופ עילַאװכ עיינ א ןביוהעגנָא טייצ רעד ןיא ךיז טָאה סע

 טריפעגכרודַא ןוא טיירגעגוצ סע ךעלטקניפ רעייז ןבָאה ןשטייד יד .סעיצקַא

 ןוא ןרַאנּפָא ןופ קיטקַאט רעד ייב ךיז קידנטלַאה ,ןפוא ןטערקסיד רעייז ַא ןיא

UNםעד קידנדערנייא .תונברק יד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ןרעפעלשנייא םורָא  

 רעבמעווָאנ שדוח ןיא ייז ןבָאה ,ןעלדיזרעביא רָאנ ייז העדב טָאה ןעמ זַא ,םלוע

 TID ןדיי טנזיוט יירד ַא ןפוא ןעמייהעג ַא ףיוא ווּורּוגַאז PR טרירטנעצנָאק 1

 .טַאיװָאּפ רענינָאק

 א ןופ ןרָאװעג טכוזרעטנוא ןדיי יד ןענעז ןעלדיזסיוא ןרַאפ גָאט א

 ןעגנוווצעג םענייא ןדעי ייז טָאה'מ .עיסימָאק-םיריױטקַאד רעשטייד רעלעיצעּפס

 ןביוהעגנָא ךיז oT דלַאב .תואצוה-סגנולדיזסיוא סלַא קרַאמ עשטייד 4 ןלָאצַאב וצ

 רעדעי .ןָאזרעּפ 60 וצ ןפורג PX ,סָאטיױא-טכַארפ PR גנולדיזסיוא עטגָאזעגוצ יד

 ,שזַאגַאב ָאליק 1 ךיז טימ ןעמענוצטימ טכער סָאד טַאהעג טָאה רעטלדיזעגסיוא

 טייוו טשינ טקידנעעג עטלדיזעגסיוא יד TD געוו רעד ךיז טָאה רעדייל

 .טעדרַאמעגסיוא ןרָאװעג VO ןענעז רעדלעוו רעשזעימישזַאק יד PR .טרָאד ןופ

 שימרעק ףסוי ריד

 תונברק עטשרע יד -- OS SINE רענינַאק ןופ ןדיי

 רעבָאטקָא PN ןדיי ןסאמ TD ןדרָאמיזַאג יד ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד

TDטַאיווַאפ רענינָאק ןופ ןדיי יד ןעוועג ןענעז תונברק עטשרע יד .1941 רָאי  

 .(טקירטסיד)

 עשידיי עצנַאג יד ןבירטעגפיונוצ רעבָאטקָא ןטצעל םעד ןבָאה סיצַאנ יד

 לטעטש PR ,ןשטנעמ טנזיוט יירד םורַא ,טנגעג רענינָאק ןופ גנורעקלעפַאב

 .גרעברעטניה TX טציא ןפור ןשטייד יד ON ,ווּורּוגַאז

 ןרַאפ קרַאמ ריפ ןופ סקעט ַא ןעמונעג ןדיי ןדעי ייב ןעמ טָאה ייברעד

 60 זיב 14 ןופ רעטלע PR רענעמ ,ןדיי VOR יד .ווּורּוגַאז PP ןריפרעביא
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 -נוא עשיניצידעמ ַא ןכַאמכרוד טזומעג ןבָאה ,50 זיב 14 PP ןעיורפ ןוא ,רָאי

 רעדעי לפיוו ףיוא ןלעטשטסעפ טלָאװעג טשרמולכ ןעמ טָאה ONT .גנוכוזרעט

 .קיעפסטעברַא זיא יורפ ןוא ןַאמ

 יד טשרע ןעמ טָאה ,גנוכוזרעטנוא רעשיניצידעמ רעקיזָאד רעד ךָאנ

 ,רעגייטש ןשטייד-טכע I ףיוא ןרָאװעג ןָאטעג זיא ONT ."טקישעגסיורַא,, ןדיי

 ."שימָאנָאקע, רעייז ןוא WSS ןטעברַאעגסיוא-רעירפ ַא טיול

 60 JID סעפורג PR סקַארטיטסַאל ןיא ןריפסיורַא ןדיי יד טגעלפ ןעמ

 םורַא) אליק 1 mp לקעפ א ןעמענוצטימ טביולרעד ןדעי טָאה ןעמ .ןשטנעמ

 רעשזעימישזַאק יד ייב ןקידנע ךיז טגעלפ עזייר יד .(טנופ לטפניפ ַא ןוא ייווצ

 .וועשטעלק ןופ טנגעג רעד ןיא רעדלעוו

 ןופ .דלַאוו PR ןריפניירַא PR ןצעזסױרַא ןדיי יד ןעמ טגעלפ ןטרָאד

 טגעלפ סע .ןרעה טשינרָאג רעמ ןדיי יד ןופ ןיוש ןעמ טגעלפ ןָא טנעמָאמ םעד

 לפיוו ןוא ווירב טקישעג טָאה ןעמ לפיוו .ייז ןופ רופש רעדעי ןדניוושרַאפ

 .רעפטנע JP -- טקישעגסיורַא טָאה We םיחילש

 רעד וצ ןעמונעג ךיז סיצַאנ יד ןבָאה (1941) רעבמעצעד ןטימ ןיא

 .ןטנגעג ערעדנַא ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי

 טריבורפעגסיוא MT ןבָאה טנגעג רענינָאק םעד PR IX ,סיוא טזייוו סע

 TN ,טגייצרעביא PT ןבָאה ייז IN PR ,דרָאמְןסאמ ןופ לטימ םעיינ םעד

 רעד ןיא ןפוא NIN ףיוא INP ןעמ Tk PR טנכייצעגסיוא טעברַא לטימ רעד

 א טשינ לָאז ןָאה ַא ןוא גנורעקלעפאב עשידיי עצנַאג יד ןקיטשסיוא ליטש

 .ןטסָאק טשינרָאג ,ןשטייד יד ,ייז לָאז סע ןוא ANY יירק

 רעביא טעברַאידרָאמ יד ןטיירפשסיוא ןעמונעג דלַאב סיצַאנ יד ןבָאה

 .ָאלָאק ןופ טנעגעג יד ןעוועג טציא זיא עטשרע יד .ןליופ PR ןטנגעג ערעדנַא

 VIVA רענינָאק רעד ןיא יוו עבלעז יד ןעוועג זיא רודעצָארּפ יד

 ,ָאלָאק ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד ןבירטעגפיונוצ טָאה ןעמ

ONטנזיוט םורַא ,(ווערַאנ ךייט ןפיוא) עיכמָאד ןופ ןוא ,ןָאזרעּפ טנזיוט ייווצ  

 .ןָאזרעּפ

xיד ןבָאה ,1942 ,רַאונַאי בייהנָא ,רעטעּפש לסיב  OMNIןעמונעגפיונוצ  

 -ַאציבשזיא PD ,(רַאונַאי ןט4 PR ןט2 םעד ןָאזרעּפ 46( עװַאדָאלק mp ןדיי יד

 םעד ןָאזרעּפ 16( גוב TID ,(רַאונַאי ןטפ PR ןט6 םעד ןָאזרעּפ 45) אקסווַאיוק

 TORN ןבלעז םעד PR טריפעגקעווא .ןעמעלַא ייז ONT ןעמ ןוא ,(רַאונַאי ןטפ

 .ןטכינרַאפ וצ
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 * אקפווָארבמָאד .ד

 גנוצַאשּפָא עשירָאטסיה

 ןילרעב PR .א .ה .ס .ר PD ץנערעפנָאק א ןעמוקעגרָאפ זיא 8.1.1941 םעד

 םענופ רעייטשרָאפ א ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,ךירדייה ןופ ץיזרָאפ םעד רעטנוא

 -- POND PX .ס .ס TD רידנַאמָאקטּפױה רעד ,(.ג .ג) טנעמַאנרעווּוג-לַארענעג

 ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ןרָאװעג טכַארטַאב זיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא .רעגירק

 טצעזאב ןענעז עכלעוו ,ןדיי ןוא ןקַאלָאּפ 831,000 .ג .ג םוצ ןעלדיזרעביא סָאד

 -סקלָאפ םיחטש יד ףיוא ןצעזַאב וצ קעווצ ןטימ ,ךייר pp לייטדחרזמ רעד ןיא

 .ַא .א ,עטיל ,ןילָאװ ןופ ןשטייד

 ןפרַאד ואגעטרַאוו PD IN ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ץנערעּפנָאק רעד ףיוא...

 ...ןדיי ןוא ןקַאלָאּפ 90.000 ןרעוו טריאוקַאווע 1.5.1941 םעד זיב

“NP רעד טכַארטַאב טרעוו ץנערעפנָאק .ד .א רעד TD לָאקָאטָארּפ px... 

 ןעמונעגנייראטימ זיא רעכלעוו ,חטש סלַא טַאיװָאּפ רענינ  PD-סגנולדיזרעביא יד

 .ז) רענעלפ 134(.

PR Prw...1941 רעבָאטקָא  ONT IX PT ODNןטכינרַאפ  PDרעשידיי רעד  

 ןדיי יד טעטכינרַאפ ןרָאװעג ןענעז עטשרע יד... .ואגעטראוו PR גנורעקלעפַאב

Poרענינָאק  NNN 

 .ג .ג ןופ םיחטש יד PR טַאיװָאּפ םעד ןופ ןדיי יד ןעלדיזרעביא ןכָאנ

 יד עכלעוו ןופ ,ןדיי 3.000 א ךרעב ןבילברַאפ OWT ןענעז ,1942 ץרעמ ןיא

 ןבָאה רעבָאטקָא PR ,ווָארָאגַאז -- NOVA PR טרירטנעצנָאק ןרָאװעג זיא טייהרעמ

 .(125 'ז) רעדלעוו רעשזעימישזַאק עטנעָאנ יד PR טעדרָאמעגסיוא ייז ןשטייד יד

* 7881808 Zyd6w w Kraju Warty. 

 עשרַאװ ,טעטימָאק ןשירָאטסיה ןשידיי ןופ ןיטעלויב (? — NUNינוי 1955, 793 14--13(.
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 "טנעמירעּפסקע,-סגנוטכינרַאפ רעשטייד רעטשרע רעד
PXזיירק רענינָאק  

 ןגעוו טערקעד ןייז ןבעגעגסיורַא רעזיירג טָאה 1942 ?ANN ןט2 םעד

 רעדָא ,רעבמעטפעס PO ,רעירפ INI רעבַא ,"סוַאגעטרַאװ סעד גנודויטנע,

 -ןסַאמ TD ןדָאטעמ טימ ןריטנעמירעפסקע ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,רעבָאטקָא תליחת

 רענינָאק PR ןעמוקעגרָאפ זיא "טנעמירעפסקע, רעטשרע רעד .גנוקיליטרַאפ

 3000 ןופ לָאצ רעד ןיא זיירק םעד ןופ גנורעקלעפאב עשידיי עצנַאג יד .זיירק

 טרירטנעצנָאק 1941 רעבָאטקָא תליחת רעדָא ,רעבמעטפעס ףוס זיא ,תושפנ

 .(ןגרעברעטניה :שטייד ףיוא ,ןינָאק ןבעל לטעטש (x עװָארוגַאז ןיא ןרָאװעג

 ןוא גנוכוזרעטנוא עשיניצידעמ א ןייגכרוד טזומעג רעדעי טָאה ךָאנ רעירפ

 רָאי 60 זיב 14 TD רענעמ ןעמונעגמורַא טָאה'ס .?טלעגּפָאק , .מ .ר 4 ןלָאצנייא

 רעייז ןלעטשטסעפ טשרמולכ טלָאזעג טָאה ןוא .רָאי 50 זיב 14 ןופ ןעיורפ ןוא

 ןסייהעג ."גנולדיזסיוא יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה OT INI .טייקיאעפסטעברַא

 טרָאד ןופ ןוא ליוק לטעטש ןשינכש ןיא סָאטױא טימ טרָאפ ןעמ IN ,סע טָאה

 ייז ןענעז ,ָאטױא-טסַאל א PN ןָאזרעּפ 60 וצ ,זייוונפורג .שזדָאל ןייק ןַאב רעד טימ

 ONT ןעמ יו ,רעדלעוו רעשזרעימישזאק עטנעָאנ יד PN ןרָאװעג טריפעגּפָא

 ןשטייד יד ONT ,טנַאטסערַא רעשיליופ רענעזעוועג ַא ,תודע IN .טכַארבעגמוא ייז

 רבוק ידכב STONY PR טריפעגניירַא עטריטסערַא ערעדנַא ייווצ טימ ON ןבָאה

 ןעמ טָאה ןדיי יד זַא ,טלייצרעד ,םישובלמ יד ןריטרָאס ןוא םיתמ יד ןייז וצ

 םענעשַאלעג טשינ טימ טליפעגנָא ,רעבירג PR ןפרַָאוועגניירַא טייהרעקידעבעל

 TD ןעמ טָאה קיטייצכיילג .רעסַאוו ןסָאגעגפױרַא ONT ןעמ ןכלעוו ףיוא ,ךלַאק

 ןבָאה אד .ןעוועג רבוק טרָאד PIN TIX עטזַאגרַאפ טימ סָאטױא טכַארבעג דלָאװ

 .ןווורפסיוא TD עידַאטס רעד PK INI גנוטָארסיוא יד רימ

 12.56 .מונ 1 וויכרַא םיולבעגניר

 RUDI“) רעשזדַאל, :קנורט היעשי)
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 טקַא-סטכירעג ַא ןופ טפירשּפָא

 ,אבמעלוד רטָאיּפ רעטכיריזיירק ,ןינָאק ןיא טכירעגסנדירפ ןופ רעטריגעלעד

 רעשזרעימישזַאק יד ןיא םירבקדןסַאמ יד טכוזַאב טָאה ,.ק.פ.ק 254 לקיטרַא ןטיול

 WONT ןפיוא ריווער ןטשרע PR PIP PIP םענופ ,רעדלעוו-סגנוריגער יפוקסיב

“RWI,ןיא ןשרַאפסיוא ךיוא :סרַא ןפיוא ןכוזרעטנוא ייז קעווצ ןטימ  

 וואלסישטעימ רעגריב רָאטקַאד-רָאנירעטעװ םעד תודע IN ןופ רעטקַארַאכ

 .שטיוועקנעס

 -ַאטס -- יפּוקסיב שזרעימישזַאק ענימג רעד ןופ טיִאוו רעד :דנזעוונָא

 ןופ טנערעפעריךלימ ;יקסראבישט רעדנַאסקעלַא רעגריב ןוא יקצעדאר ווָאלסינ

 טימ טנַאקַאב זיא סָאװ ןאזרעפ סלַא -- יפוקסיב שזרעימישזַאק ףרָאד םעד

 .חטש םעד

 טלעטשעגטסעפ זיא ,םירבק-ןסאמ יד TD PROD ןפיוא ןעמוקנָא ןכָאנ

 ךוזאב OVID לָאקָאטָארּפ םעניא ןרָאװעג ןבירשַאב זיא סָאוו ,בצמ רעד ןרָאװעג

 ןטירד םעד םוטַאד םעד ןופ ,ןינָאק ןיא טיבעג ןישטוטש ןופ רעטייל יד ןופ

 טנעקרעד טָאה רעכלעוו ,שטיוועקנעס רעגריב רעד זיא ייברעד .1945 ,רעבָאטקָא

 ןגעוו 1907 לקיטרַא ןופ VOM םעניא ןרָאװעג טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ,טנגעג יד

 ןגָאז תודע עשלַאפ ןגיילַאב pp טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעד

 רעבמעצעד 25 םעד ןריובעג ,ןינָאק PR שטיוועקנעס וואלסישטעימ —

 ,קילָאטַאק ,קַאילָאּפ ,טלייטרוארַאפ טשינ טציא PI ,רָאטקָאד-רַאנירעטעװ ,0

 -הסיפת רעד PR ןעמוקעגניירַא רימ וצ זיא 1941 רעבמעווַאנ ןטימניא,

 TIN ָאּפַאטסעג יד ,ירפרעדניא TWIP PD ON ,ןסעזעג PI PR MW רעמַאק

 וצ טריפעגוצ ךימ PR טנעה עניימ טדימשעג :געוו םוצ ןטיירג ךימ ןלױפַאב

 רעד וצ םירבח ייווצ עניימ ןפָארטעג ןיוש בָאה ךיא W ,ָאטױא-רישזַאסַאּפ ַא

 ןרעדנַא םוצ רענייא טדימשעג ,ָאטױא םענופ סעזעג ןטשרעטנוא ןפיוא הרצ

 -ַאשזליט ןוא ,ןילאג TD יטנעלַאוו יקסווַאכרא :ןעוועג ןענעז'ס .סיפ PR טנעה

 טצעזעגקעווַא PT בָאה PR .ווָאגישז ענימג רעד ןופ שזרעימישזַאק יקסווָאנ

 םעדכָאנ .סיפ עניימ טדימשעג ןשטייד יד ןבָאה טלָאמעד .ייז טימ ןעמַאזוצ

 ןרָאפעגוצ זיא ןעמ PX ָאטױא םעניא טצעזעגניירַא סעצווָאּפַאטסעג יד ךיז ןבָאה

PXםעד ףיוא קידנעווריקרַאפ ,עיצַאטסדןַאב רעד ןופ גנוטכיר רעד  PONYךָאנ  

 גנוטכיר רעד PR ןרָאפעג ןוא לימיטניו רעד ןבענ טעוועריקרַאפ INT .ןילאג

 .יפוקסיב שזעימישזַאק ןופ

 PR בָאה ,טנָארפ םוצ םינפ ןטימ קידנציז ,ןוא קיטכיל ןעוועג זיא'ס

 DR ןרָאפעגניירא ןענעז רימ ןעוו ,שזעימישזַאק ןייק av םעד טריװרעסבָא

 .עקשזעטס"דלַאוו א ןיא סקניל ףיוא טעווערעקרַאפ ONT ָאטיוא רעד ןוא ,דלַאװ ַא
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 ןַאלּפ םעד ףיוא טנכיײצַאב ,געװידלַאװ א סלַא עקשזעטס יד PR ןעקרעד טנייה

 ,ןטייווצ םוצ ,לדלעוו ןופ רעווק רעד px ךעלפיש עלעסיב א רָאנ ,1 רעמונ

 עציקס רעד PIN ןענעז ןגעוו יד .סטכער ףיוא ךיז קידנעמענרַאפ

 ףיוא טעווערעקרַאפ אטיוא רעד טָאה םעדכָאנ .3 רעמונ ןוא 2 רעמונ טנכייצַאב

 רעטעמ עכעלטע ,געוו ןטייווצ ןוא ןטשרע ןשיווצ ןייטש קידנביילב ,קירוצ

 זדנוא ןעמ טָאה טלָאמעד .יונעג ךיא ןעקרעד טרָא סָאד .געוו ןטייווצ םענופ

 ןקור ןטימ טלעטשעגסיוא זדנוא TN NOW םענופ טריפעגסיורַא ,ןדנובעגפיוא

 ןפיוא טנכייצַאב ןענעז סָאװ ,םירבק-ןסַאמ יד PT ןעניפעג טציא ּווו לדלעפ םוצ

 .העש עבלַאה א ןענַאטשעג רימ ןענעז ױזַא .ייווצ ןוא סנייא ץיקס

 ןעקרעד ךיא סעכלעוו ,לדלעפ םוצ טריפעגפַא זדנוא ןעמ ONT םעדכָאנ

 ןעוועג טשינ זיא לדלעפ ONT -- "א, עציקס רעד PIN טנכייצאב ,טוג טציא

 ןטימ טנכייצאב זיא סָאװ ayn םוצ לעלאראפ טעמכ .טציא יוו ןסקַאוורַאפ

 ןעוועג ןענעז ,לדלעוו ןופ רעווק רעד ןיא ,ךעלפיש עלעסיב א רָאנ ,1 רעמונ

 טַאהעג ONT ,געוו םוצ רעטנענ ,בורג עטשרע יד .רעבירג ייווצ ןבָארגעגסיוא

 -- ףיט יד ןוא רעטעמ 6 ךרעב טיירב יד ,רעטעמ טכַא ךרעב ןופ גנעל יד

 יד ןבָארגעגסױא ןעוועג זיא םעד וצ לעלַארַאּפ טעמכ .רעטעמ ייווצ יוו רעמ

 גנַאל ןוא רעטעמ סקעז ךרעב טיירב ;טייקפיט רעבלעז רעד ןיא ,בורג עטייווצ

 ?,ץַאלּפ רעיירפ א ןעוועג זיא רעבירג עדייב יד ןשיווצ .רעטעמ ןצפופ

 רעצעלפ יד ןַאד טזייוו ,ערעדנַא ןוא רעטכיר ןופ ןייזייב ןיא תודע רעד)

 -סיוא יד ןופ עטשרע יד יונעג ןָא טזייוו ןוא תודע טגָאז רע עכלעוו ןגעוו

 (?2, TR "1, ץיקש PN רעבירג ענעכָארגעג

 ךיז ןבאה סע ּוװ ,טייז ןייא ןופ םַאנסױא ןטימ ,לדלעפ םעד םורַא,

 סע יוו ,ןדיי ןפורג עסיורג ןענאטשעג ןוא ןסעזעג ןענעז ,ןגעוו יד טציירקעג

 ןצַאשּפָא MIVA טשינ PR NP ONS רעייז ."ב, ץיקש ןפיוא טנכייצעגנָא זיא

 זיא עפורג עטסערג יד .רעמייב יד ןשיווצ ךיוא ןענאטשעג ןענעז ייז לייוו

 ןפיוא טנכייצעגנָא ,ץַאלּפ םעד טזייוואב NITY רעד) "טקנופ ןפיוא ןענַאטשעג

PPDסּולּפ , טימ ?). 

PN,טימ ןעיורפ .רעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפ ןעוועג ןענעז עסַאמ רעד  

 ךיא ןָאק ,ןדיי עשיליופ רָאנ ןעוועג ןענעז ייז יצ .טנעה יד ףיוא רעדניק ערעייז

 .וָארוגַאז PD ןעמַאטש ייז זַא ,טגָאזעג רימ רעטעפש טָאה'מ .ןלעטשטסעפ טשינ

 טַאהעג ONT סָאװ ןטייווצ ַא ןוא רעדיינש ַא טנעקרעד PN ART ערעדנַא ןשיווצ

 .ןבעגנָא טשינ ןעמענ ערעייז PR we רעדייל .ןינָאק ןיא בלעוועג א

 טעיורעג ךיז טָאה דלַאװ םעד pr לדלעפ םעד םורַא ןוא ןגעוו יד ףיוא

TDעטכַארבעג יירד זדנוא רעסיוא .סעצווָאּפַאטסעג  PIDזדנוא טימ ןענעז ,ןינָאק  

 ,טשינ PR OM ,טכַארבעג ייז טָאה'מ ןענַאוו ןופ .ןקַאילָאּפ 30 ןעמַאזוצ ןעוועג
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 ןופ טכיש ַא טגיילעגסיוא ןעוועג זיא בורג ןרעסערג ןופ ןדָאב ןפיוא

 ךיא סייוו ,ןעוועג PR טכיש יד בָארג יוו .ךלאק םענעשַאלעג טשינ רעקיטש

 סעצווָאּפַאטסעג יד .ןעוועג טשינ ךלַאק ןייק זיא בורג ןרענעלק םעד PR .טשינ

JIRAרעד זַא ,טנרָאװעג זדנוא  TORNזיא  TNTטרעוו ןוא טלגנירעגמורַא ייז  

 פָאק pr ליוק א pop ןעמ טעוו ,ןפיולטנַא ןלעוו רימ ביוא ןוא .ןטיהעג

 -סיוא ךיז ןדיי ענעמונעגנעמַאזוצ יד ןליופאב סעצווַאפאטסעג יד ןבָאה טלָאמעד

INDיד טשרעוצ .טעקַאנ  ONTבורג ןרעסערג םייב ןענַאטשעג ןענעז . INTןבָאה  

 ןוא רעבירג עדייב ןשיווצ ץַאלּפ ןפיוא ןייגוצניירא עטעקַאנ יד ןליופַאב ייז

 ןעוועג ןענעז ןענייוועג PR ןדלַאוועג יד .בורג ןרעסערג PR ןעגנירפשניירַא

 ,ערעדנַא .ןעגנורפשעגניירַא ןיילא ןענעז ןדיי ענלצנייא .ןביירשַאב םוצ טשינ

 ןוא ןגָאלשעג ןעמ טָאה ייז .טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה ,ייז ןופ טייהרעמ יד

 ,ןעגנורפשעגניירַא ןענעז סרעטומ עכנַאמ -- PON בורג םעניא טרעדיילשעגניירא

 ךָאנ .רעדניק יד ןפרָאװעגנײרַא רָאנ ןבָאה ערעדנַא ,רעדניק יד קידנטלַאה

 TANT ערעדנַא INI ןוא טייז א ןיא רעדניק יד טּפוטשעגקעװַא TINA ערעדנַא

 .ןעגנורפשעגניירַא PON ךָאנרעד ןוא רעדניק יד ןפרָאוועגניירַא

 טשוקעג TX סעצוװָאּפַאטסעג יד ןופ סיפ יד וצ ןכָארקעג ןענעז עכנַאמ

 ןליופאב ןעמ טָאה זדנוא .ןסקיב ערעייז ןופ סעבלָאק יד ןוא לוויטש ערעייז

 ןעמעננעמאזוצ ןוא םירבק יד ייב ןענאטשעג ןענעז סָאוו ןדיי יד ןשיווצ ןייג וצ

 סעצווַאפַאטסעג יוו סענעצס ןעזעג כָאה'כ .ךיש DX םישובלמ ענעפרָאװעגקעװַא יד

 ,ךעלרעגייז ןופ רעגרעב טגײלעגנָא ןבָאה רימ ּווו ץַאלּפ םעד וצ ןעמוקעג ןענעז

 ןכאז יד ןופ טנעה עלופ ןעמונעג ןבָאה ייז .עירעטושזיב ללכב ןוא ךעלרעגניפ

 ,זדנוא ןופ עקינייא ןבָאה ,סָאד קידנעעז .סענעשעק יד ןיא ךיז וצ טקַאּפעג ןוא

TNךעלעּפוק יד ףיוא ןכַאז יד ןגייל וצ טרעהעגפיוא ,ייז ןשיווצ ךיא , DS 

 דלַאוו PR רעטייוו ןפרָאװעג לעיצעפס רימ ןבָאה ךעלרעגניפ ןוא ךעלרעגייז
PW’ 

PRטנעמָאמ ןסיוועג &  TINTןסייררעביא ןליופאב סעצווַאפאטסעג יד  

ONTלייוו ,ךיז ןוטסיוא עקידרעטייוו  ONTטָאה'מ .לופ ןעוועג ןיוש זיא בורג  

 -עגוצ PT ןבָאה סָאװ ןדיי יד .פעק עטשטעווקעגנעמַאזוצ ןביוא ןופ ןעזעג רָאנ

 ןפרָאוועגניירא סעצווַאפאטסעג יד PUNT ןענעז ,ןָאטעגסױא ןעוועג ןוא טלייא

 .עטשטעווקעגנעמַאזוצ יד PD בורג םעד PR ןרָאוועג

 יד ןריגערגעס PR ןעמעננעמַאװצ טזומעג רימ ןבָאה טייצ עצנאג יד

 "עג טָאה ONT .וו.א.א ןקעד ,גרַאוונסע ךעלקעפ ,ךיש ,םישובלמ ענעפרַאוועצ

 DT רעד ןופ ָאטױא-טסַאל א ןעמוקעגנָא זיא טלָאמעד .גָאטימ זיב טרעיוד

 .לדלעפ םעד ןבענ ןטלַאהעגנייא ךיז ןוא ייסָאש םענופ

Pwסענרעטסיצ טקרעמַאב ךיא בָאה אטיוא םעד . INTןשטייד יד ןבָאה  
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 "ראפ ,עּפמָאּפ ַא ןעוועג ךעלניישרַאוו זיא רעכלעוו ,לרָאטָאמ x טלעטשעגנָא

 ןבָאה סעצווַאפאטסעג ייווצ ןוא ןעלסעק יד ןופ םענייא וצ עקשיק ַא טימ ןדניב

 ONT ייז ןבָאה .בורג ןסיורג םוצ זיב לרָאטָאמ םענופ עקשיק יד טריפעגרעביא

 ,עקשיק יד קידנטלַאה ,סעצווָאּפַאטסעג ייווצ יד PR INA ןיא טזָאלעג לרָאטָאמ

 ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד סעפע טימ ןסיגאב I ןביוהעגנָא ןבָאה

 .רעסַאוו ןעוועג זיא ONT IN ,ןיימ ךיא .בורג ןסיורג םעניא טקירדעגנעמַאזוצ

 .טשינ PR OM רעכיז PAN VIN ,ןעזעגסיוא סע ONT ױזַא

 --ןעלטעק עקירעביא יד וצ עקשיק יד טגיילעגרעביא ןעמ טָאה ןפמולפ םייב

 ךיז ןשטנעמ יד ןבָאה ךלאק רעד ןשעל ןביוהעגנַא ךיז טָאה'ס יוו זַא ,סיוא טזייוו

 YA“ עטרעהרעדמוא ןענַאטשטנַא ןענעז'ס .ןכָאק וצ טייהרעקידעבעל ןביוהעגנַא

 TIN סעטַאמש ןסירעג ןבָאה ,ןכַאז יד ייב ןסעזעג ןענעז ONT ,רימ זַא ,ןדלָאוו

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ ןדלַאוועג עכעלקערש יד וצ .ןרעיוא יד PN טפוטשעגניירַא

 ןדיי יד ןופ ןגָאלק ןוא ןדלָאװעג ןעמוקעגוצ INI ןענעז ,בורג םעניא טכַאקעג

 TN העש ייווצ טרעיודעג ONT ONT .םוקמוא רעייז ףיוא טרַאװעג ןבָאה סָאװ

 ןעמ ONT ,רעטצניפ ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה'ס ןעוו .רעגנעל ךָאנ רשפא ,ורּפָא

 PONY םוצ געוו-דלַאוו ןטימ טריפעגּפָא ןוא לדלעוו םענופ טריפעגסיורַא זדנוא

 ןטימ PPO ןפיוא טנכייצעגנָא זיא סָאװ ,קע ןפיוא ךיילג ןוא ,דלַאװ-קע םייב

 ןעמ טָאה ,(עדנועװנָא יד PR רעטכיר םעד אד טזייוואב תודע רעד) 4 טקנופ

 Kop לטרעפ א PX עפַאק ןעקנירט וצ ןבעגעג זדנוא טָאה'מ .ןטלאהעגנייא זדנוא

 -טכַארפ ןביז רעדָא סקעז דלעפ ןופ גנעל רעד PN .ןענַאטשעג ןענעז טרָאד .טיורב

 -עגניירַא זדנוא ןעמ ONT ָאטױא ןדעי PR ,סעקעדנַאלּפ טימ טקעדעג ,סָאטיױא

 עגָאלדַאּפ רעד וצ םינפ ןטימ WMS ןבענ ןגעלעג זיא AVION IN PUN טקַאּפ

 .ןפָאלש ןסייהעג זדנוא ןעמ ONT MN ןוא .ןגעוואב וצ ךיז טייקכעלגעמ א ןָא

 ןיימ וצ זיב טרעהעג INT PR ,טרעהעג POX ךָאנ ןעמ טָאה ןדלַאוועג יד

 -דימ ןוא ןשינעבעלרעביא עכלעזַא ךָאנ לענש ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ןפָאלש

 וצ ןלױפַאב ודנוא סעצווַאפאטסעג יד ןבָאה ירפ רעד ןיא סנגרָאמ וצ .טייק

 יד ,דרע טימ טישעגוצ ןעוועג זיא בורג ONT .דרע טימ רעבירג יד ןטישראפ

 TIN ןבעגעגכָאנ PT טלָאוו יז יוו זיא ,ןעוועג ריא PR זיא סָאוו ,עסַאמ-ןשטנעמ

 יז יוו ,טקירדעגנעמַאזוצ ױזַא ןעוועג ןענעז סרעפרעק יד .רעפיט טזָאלעגּפָארַא

 ןעוועג ןענעז פעק יד רָאנ ,עיציזָאּפ רעקידנעייטש pr ןטלַאהעג pr ןטלָאװ

 טישראפ רימ JIN בורג יד .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןיא ןגיובעגנייא

 .עטיוט PD טנעה עקינייא טצרַאטשעגסױרַא בורג ןופ TW ןבָאה'ס .יונעג טשינ

 סָאטױא-טסַאל ןעמוקעגנָא ןענעז סע לייוו ,ןטישראפ ONT ןסירעגרעביא ONT ןעמ

 דאב .ןכאז עטרדסעג יד ןפראוווצפיורַא ןליופאב זדנוא טָאה Wwe עכלעוו ףיוא

 .ןכַאז ערעדנַא -- רעדנוזַאב ןוא ,םישובלמ רעדנוז
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 וצ ךעלנע אטיוא ןַא לָאמ עכעלטע ןעמוקעגנָא זיא גָאטימ ךָאנ דלַאב

RDN IXןוא יורג-לקנוט ןעוועג זיא ַאטױא רעד .ףליה רעכיג ןופ  ONTךיז  

 טישעגסיורא PT ןבָאה ,ריט רעד ןופ ןענעפע JONI PR ןטניה ןופ טנפעעג

 ָאטױא רעָארג רעד .ןדיי -- רעדניק TN רענעמ ,ןעיורפ ןופ סרעפרעק עטיוט

 יצ .סייררעביא IN TNT טעווערעקעגמוא לָאמ יירד טרַאוונגעג ןיימ ןיא ךיז טָאה

 -- לדלעפ םעד PD זדנוא ןעמענקעווַא ןכָאנ סָאטיוא ןעמוקעגנָא ךָאנ ןענעז'ס

 .טשינ PR סייוו

 ןעוועג ןענעז ,ָאטױא OVID טישעגסיורַא PT ןבָאה ON ,סרעפרעק יד

 טימ עכנַאמ TN ,ןרוגיפ עטמירקעגסיוא ;עיסלּווונָאק PR טפינקעגנעמַאזוצ יוו

 םייב ןסיבעגנייא טַאהעג טָאה רענייא יוו ןעזעג בָאה ךיא .רעמינפ ענעסיבעגּפָא

 ענעסיבעגּפָא טַאהעג JANA ערעדנַא -- סעלסַאי ענייז PR ןייצ יד טימ ןטייווצ

 סיוא טזייוו -- טנעה יד ייב ןטלַאהעג PT IANA ייז ןופ ךס א .רעגניפ רעדָא זענ

 ,ןסיירעצ וצ ןליופַאב זדנוא סעצווָאּפַאטסעג יד ןבָאה סרעפרעק יד .עילימַאפ א

 ערעדנַא ןוא סיפ ןוא טנעה ןקַאהעצ וצ ,טזָאלעג טשינ ךיז טָאה סע רעוו ןוא

 ןרענעלק םעד pr ןגיילסיוא סרעפרעק יד טזומעג רימ ןבָאה םעדכַאנ .ןלייט

 ןיא -- עטייווצ יד ןוא רעהַא פעק יד טימ טכיש ןייא .ןטכיש עגנע ןיא ,בורג

 .טייז רערעדנַא רעד

 יד ןשיווצ ןפוטשוצניירא ןליופאב זדנוא ןעמ טָאה ןלייט עטקַאהעגּפָא יד

 ןופ ןטכיש עכלעזַא יירד טגיילעגנָא ןעמ ONT טרַאװנגעק ןיימ ןיא .סרעפרעק

 ןעמ טָאה INT .ןדָאלעגסיוא טשינ INI ןענַאטשעג זיא ָאטיוא ןייא PR .ןשטנעמ

 ,טכַאנ רענעגנַאגרַאפ רעד ןיא יוו יוזא ,סָאטיױא יד ןיא ןפָאלש םוצ ןעמונעג זדנוא

 .טיורב טימ ּפוזילפָאטרַאק א TOY IY ןבעגעג זדנוא OT ןעמ

 רעד ןופ םירבח ייווצ ךיוא יוו ,ךימ ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא סנגרַאמ וצ

 טקורעגּפָא לסיב א .לדלעפ םענופ Py ןפיוא גנושרַאפסיוא IN IS ןעמונעג ,הסיפת

“PR TDןפיוא טנכייצעגנַָא זיא סָאװ טרָא ןפיוא  PPD111 רעפיצ רעד טימ . 

 "מוא ,בורג רענעבַארגעגסיוא ןַא ייב סיוא גנעל טלעטשעגקעווַא זדנוא טָאה'מ

 .רעטעמ א ןטייווצ ןופ רענייא טקורעגּפָא ,רעטעמ ריפ זיב יירד ןופ רעפעג

 ןעוועג PI “PNR .רעוועג OA ץעיווָאפאטסעג א ןענאטשעג זיא זדנוא רעביאנגעק

 PR TN ןלױפַאב טָאה ץעיווַאפאטסעג רעד ,בורג םוצ ןקור ןטימ טיירדעגסיוא

 ימוא ןענעייל וצ יוו OND רימ ענעפרַאוועגרַאפ יד וצ ןענעקרענַא ךימ לָאז

 IND PT ANT PR WW“ .וו .א .א ןקַאלָאּפ ערעדנַא ןפלעה ןוא ,עסערפ עלַאגעל

 ןסייהעג ךימ רע ONT ,עקיטכיר PP טשינ ןענעז ןפרּווורָאפ יד זַא ,טקידייט

 ךימ טעוו רע זַא ,לָאמ עכעלטע טנרַָאוועג ןוא בורג םוצ םינפ ןטימ ןעיירדסיוא

 ָאי ךיז לעוו PR DW ןוא .ןייז הדומ םעד PR טשינ pr לעוו pe ביוא ,ןסיש

 רעבָא ONT ןעוו .עלעטש עטוג א WP ןוא םייהַא ןייג PR לעוו ןאד ,ןייז הדומ
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 .טירט עכעלטע TD קחרמ TD ,ןסָאשעג רימ וצ רע טָאה ,טקריוועג טשינ טָאה

 .בורג םעניא ןלַאפעגניײרַא ןיב ןוא ןטלַאהעגסיוא טשינ סָאד ןבָאה ןוורענ עניימ

PXקנעדעג ,ןייזטסּווואב ןיימ  “PRרימ זיא ,יונעג  JUINךיא זַא ,קנאדעג ַא  

Paטעגרהעג , OM ANT PRךיא  ORDטוט סע  PTןַאד .רימ םורא  ANTךיא  

 ןוא TOYA ריר א PT בָאה'כ !"ףיוא,, ץעיװָאּפַאטסעג םענופ יירשעג ַא טרעהעג

 ןעוועג טשינ ןיב'כ .ןדנוקעס טרעיודעג טָאה PON ONT .בורג םענופ ןכָארקעגסױרַא

 ךימ ידכ ןסָאשעג רעדָא ,ןפָארטעג טשינ ONT ץעיווָאפַאטסעג רעד .טעדנּוװרַאפ

 .טשינ PR סייוו -- ןקערשוצּפָא

 טימ ןגָאלשעצ סעצווָאּפַאטסעג יד ךימ TANT ,בורג ןופ סיורַא PI ךיא ןעוו

 רעד ןיא םירבח עניימ טימ ןעמַאזוצ טריפעגּפָא ךימ ןוא םינפ ןרעביא רעטיר

 .טכַארבעג זדנוא טָאה'מ ON ױזַא ,טדימשעג עלא ,הסיפת רענינָאק

 עיצַארטנעצנָאק םעד PR טריפעגרעביא זדנוא ןעמ טָאה ןכָאװ עכעלטע ךָאנ

 ךיא ןיב ןעסוג ןיא .ןעסוג ןוא ןזואהטַאמ ןייק טרָאד ןופ ןוא וואלצֶארוו רעגַאל

 .1945 יאמ JOO םעד ,גנויירפַאב רעד וצ זיב ןעוועג

 טרָאד ןענעז TN רעגַאל םעד ןטלַאהעגסיוא טשינ ןבָאה םירבח עניימ

 .ןברָאטשעג

 רעשזעימישזַאק יד וצ געוו ןפיוא ןרָאװעג טזַאגרַאפ ןענעז ןדיי רענינָאק W ,ָאטיוא רעד

 ןברוחל רכז סלַא ןינָאק PR טנייה זיב טייטש רע .רעדלעוו
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 ןענעז ,ָאטױא ןעיורג םעד PR טכַארבעג ONT ןעמ סָאװ ,סרעפרעק יד
 ןעיורג םעניא קינייוועניא ןופ .ןשטנעמ עטעוועזאגראפ TD ןעוועג ךעלניישראוו

 םעד ןופ ךָאנ ךיז ןָאמרעד'כ .זאג טליפעג ןעמ טָאה םישובלמ יד ןופ ןוא ָאטיוא

 טָאה ץעיווָאּפַאטסעג ַא ןעוו ,ןדיי רעביא עיצוקעזקע רעד ןופ טייצ רעד ןיא דלעפ

 TD PY םעניא ,לפעק ONT טעקסארטעצ ןוא רעטומ PT ןופ דניק א ןעמונעג

 לפעק ONT ןפרָאװעג ריא רע ONT ,ןגירשעג טָאה רעטומ יד ןעוו .ָאטיוא ןייז

 ןעמונעג רע טָאה ןאד ,ליומ ריא טפעלקרַאפ טָאה לחומ ONT IN ,דניק PR ןופ

 ךיוא PT TINT ױזַא .ליומ ריא טרימשראפ ןוא NOW ןופ ךלַאק רעדָא ,ספיג

 .ןגירשעג ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ערעדנַא טימ ןָאטעג

 ,עגנוי א טּפַאכעג טָאה ץעיווַאפַאטסעג א רענייא יוו ,ןעזעג ךָאנ בָאה'כ

 ןסירעגּפָארַא ךָאנ םעד OND ,ןטניה ןופ טנעה יד ןדנוברַאפ ריא ,יורפ עשידיי

 ףיוא ןעגנָאהעגפיוא עטעקַאנ ַא יז טנעה יד ייב ןוא ,שעוו יד רקיעב ,דיילק סָאד

 ריא ןטינשעצ רעסעמ "ןשיניפ, םענעפורעג יוזא טימ רע טָאה ךָאנרעד .םיוב א

 טלבַארגעג ןוא ךיוב םוצ זיב ןטינשעגפיוא ןַאד ןוא ,ןשטילפ ןיא טסורב עטכער

 .םיוב ןפיוא ןברָאטשעג זיא לדיימ סָאד .ןדייווגניא עריא

 ךיא ANT ,ןעוועג טרָאד ןענעז עכלעוו ,סעצווָאּפַאטסעג יד ןופ םענייק

 .טנעקעג טשינ

 רעטכירדיירק -< אבמעלוד רטָאיפ

 רָאטקָאד רַאנירעטעוו -- שטיוועקנעס ווַאלסישטעימ

 יפוקסיב-שזעימישזַאק ענימג רעד ןופ WAN -- יקצעדַאר ווַאלסינַאטס

 .טנערעפער-ךלימ -- יקסרַאבישט רעדנַאסקעלַא

 1956 ץרעמ ןט5 םעד טריפעגסיוא ONT טקַא םעד PH טפירשּפָא יד

 .יקסרעכנעפ טנומגיז

 :גנוקרעמַאב

 -עטשַאב לָאמ ַא ךָאנ טָאה ,רימ טימ ךערּפשעג ַא PR ,שטיוועקנעס ר"ד

 .ןגָאז תודע עטנָאמרעדנביוא ONT טקיט

 PIP PH יקסרעכנעפ טנומגיז PNT טקישעגרעביא

 .שט--א .צ :שידיי

 .(ןעלקיטרַא עקיכַארפשדמערפ ןופ לייט םעד PR Pr טניפעג שיליופ PR טסקעט רעד)
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 לעגיר דוד
 (וועשטעלק)

 שזעימישזַאק PD רעדלעוו יד ןיא טעדרַאמרעד

 PR טניווועג PR בָאה המחלמ"טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב

 טניווועג ןבָאה טָאטש רעזדנוא PR .רעדיינש סלַא טעברַאעג PR וועשטעלק

 רחסמ PX יירעקרעווטנאה טימ טקיטפעשַאב Pr ןבָאה עכלעוו ,ןדיי טנזיוט

 .טָאטש PR טרישרַאמנײרַא ןשטייד יד ןבָאה 1939 רעבמעטפעס ןט15 םעד

 טרינַאקיש ייז ןוא טעברַא רעצרַאווש IW ןדיי IND ןבױהעגנָא ךיילג ןבָאה ייז

 טקינייפעג ןעמ ONT ןטסנייממַא ,ןגָאלשעג ייז טָאה'מ .טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא

 PIN ןסירעגסיוא ךאפנייא רעדָא ןטינשעג דרעב יד ייז טָאה ןעמ .דרעב טימ ןדיי

 .ןגָאלשעג ןוא טכַאמעג קזוח ייז ןופ ייברעד

 TP ןעוועג טשינ עיצאפוקַא רעשטייד רעד nya זיא טָאטש רעד ןיא

 .ןדיי ןופ סולפוצ םוש

PXןעמַאזוצ ,ווּורוגַאז ןייק טריפעגסיורַא ןדיי יד ןעמ טָאה 1940 רַאי  

 ןדיי יד .ןילָאג PR ןישעלש ,עצפולס ,ןינָאק יו ,טעטש עטנעַאנ יד ןופ ןדיי יד טימ

 יז ןבָאה רַאפרעד ןוא ןעגנונעכיײצּפָא ןגָארטעג 1939 רָאי עדנע טייז ןיוש ןבָאה

 .ןגעוואב יירפ PT טנעקעג טשינ

ANDַא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולדיזסיוא רעד  ONDרעד) וועשטעלק ןיא  

 רעד רעטנוא ןדיי ייווצ טריפעגסיורַא טָאה שטייד x : (לטעטש PR רעקיצנייא

 ןעמענוצ טלָאוועג ONT רע תמחמ ,רופש א ןָא ןדניוושרַאפ ןענעז עכלעוו ,טָאטש

 ןפַאשעג טשינ זיא ווּורּוגַאז PR .ןכַאז עקירעביא עלַא טימ ןעגנוניווו ערעייז

 -לעפאב רעקיטרָא רעד ןשיווצ טלייטעצ ןדיי יד טָאה ןעמ ,ָאטעג ןייק ןרָאװעג

 .רעגנוה ןטילעג טָאה ןעמ .בוטש ןייא ןיא ןשטנעמ עכעלטע -- גנורעק

 סעטָאלז טנזיוט 20 טלָאצַאב ןעמ טָאה וועשטעלק ןיא סָאװ ,םעד ץֶארט

 לָאמ סעדעי ןלָאצּפָא טזומעג DIN םעיינ םעד PR PIN ןעמ טָאה עיצובירטנָאק

 רעדרעמ עטסכעלרעפעג יד .םיאטח עטשרמולכ ענעדישרַאפ רַאפ טלעג סעמוס

 .ןבילבעג טרָאד ןענעז עירעמרַאדנַאשז רעוועשטעלק ןופ

WANT PXןטעברַא עצרַאווש ענעדישרַאפ ייב טעברַאעג ןדיי ןבָאה . 

 DIN“ ,קיסיירד ןופ רעטלע ןזיב רענעמ עגנוי ןעמ ONT INT .םישדח ןעצ ךרעב

 טעברַאעג ONT ןעמ (ווַאלצֶארווָאניא) ץלאזנעראה רעגַאל-סטעברַא IN ןיא טריפעג

 ןעמ טָאה רעטעפש ןכָאװ סקעז .ןסלער ןגייל ןוא ןעיוב םייב ,סנבורג-ץלָאז ןיא

 יז טרָאד TN דלַאוו א PR טריפעגסיורא WORT PR TP עקירעביא יד

 זסַאשעגסיוא
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 -עג ןוא רעווש רעייז טעברַאעג ןבָאה רעגַאל-סטעברַא םעד ןיא ןדיי יד

 ןגָארקעג TINA רימ .עטכעלש רעייז ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידאב יד .טרעגנוה

 ,ןשטייד ןופ ןגָאלשעג VR רעייז

 געט AND א .טנווָא PR 6 זיב ירפ רעד ןיא 6 ןופ ןעמ טָאה טעברַאעג

 טעברַא רעד וצ AVN רעד .ןסע ןָא ןצנַאג PN טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג רימ ןענעז

 .ןגָאלשעג ןגָארקעג ןעמ טָאה געוורעטנוא PR ,רעטעמָאליק 2 ןעוועג זיא

 Twin ייז טָאה ןעמ לייוו ,רַאפרעד ןסָאשרעד ןעמ טָאה ןשטנעמ עכעלטע

 .רָאי ייווצ טבעלעג ןעמ ONT רעגַאל ןקיזָאד םעד PN .שזַאטָאבַאס PN ןעוועג

PN1943 גנַאפנָא  ONTרעגַאל-סטעברַא םעד ןופ ןדיי יד טריפעגסיורַא ןעמ  

 טעצַאק רעציוושיוא םעד PN .1944 עדנע PI ןעוועג זיא ןעמ וו ,ץיוושיוא ןייק

 עכעלטע ןעמ טָאה לֶאמ סעדעי .סעיצקעלעס ןעמוקעגרַאפ INN עדעי ןענעז

 ץיוושיוא TD .וַאנעקריב PD סמוירָאטַאמערק PR טריפעגקעווַא ןשטנעמ טנזיוט

 יד ןענעז דלַאוונעכוב ןיא .דלַאװנעכוב PP טריפעגרעבירַא זדנוא ןעמ טָאה

 ןיא טבעלעג ןבָאה ןאזרעפ 1000 ויב 800 .עטכעלש רעייז ןעוועג ןעגנוגנידַאב

 ףיוא .ירפרעדניא 10 -- גָאט ןיא לָאמ ןייא ןעמוקאב ןעמ טָאה ןסע .קָאלב ןייא

 ןכַאװ 4 ןכַאמטימ טזומעג טָאה ןעמ לייוו ,ןעגנַאגעג טשינ ןעמ זיא טעברַא ןייק

 NIN ףיוא .טיירב 1550 ןופ סעשטירפ ףיוא ןעמ זיא ןפָאלשעג .עיצַאלָאזיא

 ןברָאטשעגסױא ןענעז טכַאנ PR ןוא ןשטנעמ 6 ןפָאלשעג ןענעז עשטירפ

 .ןַאמ 200 זיב 0

PRדלַאװנעכוב ןופ .םישדח ייווצ ןעוועג רימ ןענעז רעגַאל םעד  ONTןעמ  

 ןרעגַאל .א .א טאטשרעבלַאה ,ןזָארסָארג ןייק טריפעגסיורא עגנילטפעה יד

 טָאה ןעמ .לענוט א ןעיוב םייב טעברַאעג ןעמ טָאה טאטשרעבלַאה ןיא

 5.30 .קיטשירפ ןעוועג זיא 4.30 רעגייז א ,טכַאנ ייב 3.15 ןייטשפיוא טזומעג

 טָאה INT ןוא 7.30 pa prop ןפיוא לעפַא םוצ ןלעטש טזומעג ךיז ןעמ טָאה

 רענייטש ןכערב םייב טעברַאעג ןעמ טָאה טרָאד .טעברַא רעד וצ טרישרַאמּפָא ןעמ

owלענוט , paורּפַא העש עבלַאה א רָאנ .גָאטימ ףלעווצ רעגײז א  

IXןסע , INT TNגָאטימ ךָאנ 420 זיב טעברַאעג רעדױו ןעמ טָאה . 

 םורַא ,רעגַאל PR קירוצ ןבירטעג רעדיוו זדנוא ןעמ טָאה טעברַא רעד ךָאנ

PR 6.30טנווָא  ONTגָאטימ םעד ןעמוקַאב ןעמ . ONTןופ ןענַאטשַאב זיא גָאטימ  

 טגיילעג ךיז ןעמ טָאה ןסע ןכָאנ ךיילג .רעסַאוו ןייר ןופ פוז רעטיל לטרעפ יירד

 PNP םעד רעטנוא TX ץָאק א טימ טקעדעגוצ ,דרע רעטרַאה רעד ףיוא ןפָאלש

 .טשיוטעג טשינ טפיוהרעביא ןעמ טָאה שעוו .יורטש לטניב א

 םעד pa טבעלעג רעגאל םעד ןיא ןעמ טָאה ןעגנוגנידאב עכלעזַא ןיא

 ,1945 לירפא ןט2

 ND ONT“ ןעמ .ןריאוקַאווע וצ ןבױהעגנָא רעגַאל םעד ןעמ טָאה טציא
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 yor וצ .לֶאמ PR ףיוא רעטעמָאליק 25 -- טכַאנ ייב רעדָא ,גָאט ייב טריש

 געוו םעד PR טקישעגסיורא .העש 24 ףיוא טיורב ON 200 ןעמוקאב ןעמ טָאה

DONA200 רָאנ טבעלרעד ןבָאה גנויירפַאב יד ,ןַאמ 4500 ןעמ  TDייז . 

 ךיז ןוא ןפָאלטנַא רעלטעצַאק יד ןופ עפורג א זיא לירּפַא ןטס24 םעד

 ןרָאװעג טיירפאב INT ןוא 1945 יאמ ןט3 םעד זיב רעדלעוו יד PS ןטלַאהַאבסיוא

 .ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןופ

INIא ךָאנ ןענעז גנויירפַאב רעד  JOסיוא רעלטעצַאק ענזעוועג יד ןופ - 

 רימ ןענעז ןעגנילטפעה רעוועשטעלק יד TD .טייקטרעטַאמעגסיוא ןופ ןברָאטשעג

 18 רָאנ ןבילבעג

 ,ךאבסנַא PR טעטימָאק ןשידיי ןופ

 1948 רַאורבעפ 10026 םעד
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 * (םארב) ךילרא הרימ

 םימישאמ םידלי

 ורגש םידוהיה לכ תא וגרהו לופמדאל םינמרגה ,ועיגה םימי השולש ירחא..

 .םידוהי ירחא ,םינסחמ ,תוורואב ,תוניפה לכב ושפח .ראבל םוקרזו ,םש

 ירחא .םידרזב התסכו רונתה לע יתוא הריתסה ,ונלש הרכמה ,רכאה תשא

 והשימ ןפ דחפמ ,רתוי יתוא קיזחהל התצר אל ,ובזע םינמרגהשכ ,םימי המכ

 הרפסו (טיאו) רפכה שארל יתא הסנכנ םש .יקיריו רפכל יתוא התוול איה .ןישלי

 שאר .העורכ והשימ לצא םוקמ יל רדסיש ונממ השקבו ךרדב יתוא האצמש ול

 ינאשו םאו בא יל ןיאש םדוק ;יתוא ודמלש ומכ יתינע -- ינא ןיינמ לאש רפכה

 עסנש ,רכא תלגע לע יתוא בישוה ,יב לפטל בריס רפכה שאר .השרוומ תכלוה

 םשש (הטסורטס) זוחמה תונוטלשל יתוא רוסמל וילע הווצ ,הבדולוול קוידב

 .יב ולפטי

 .רוגס היה זוחמה לע הנוממה דרשמו ,ךשוח רבכ היה הבדולוול ונעגהשכ

 ליבשב היה אל יל .הצור ינאש ןאל תכלל יל רמאו שיבכה לע יתוא דירוה רכאה

 יתיצרו הפמ יתחרב ןכל ,יתוא וריכה ןאכ םלכש ינפמ הבדולווב ראשהל המ

 "? תכלוה תא ןאל, ולאשו םיירצונ םידלי יתוא ושגפ ךרדב .לופמדאל רוזחל

 יתערכ .ללפתהל ילע ווצו "!הידוהי, :ילע קועצל וליחתה -- יקרוול יתרמאשכ

 ךא -- יתעדי הז תא -- תינלופב "םימשבש וניבא, :למלמל יתלחתהו ךרב

 תא ינממ ובנגו !הידוהי ,הידוהי :ילא קועצל וליחתה זא ,םיבלטצמ ךיא יתחכש

 רטסוש תרבגהמ יתלבקש תירצונה תוליפתה רפס יל היה הזה ליעמב .יליעמ

 תכלל ילעש הבשח רטסוש 'בגה .לופמדאל יתרזח תרחמלו םשמ יתחרב .לופמדאב

 הארינ אלש םינגו תודש ךרד ונכלה .יל רוזעי יאדווב אוהו ,הבדולווב רמוכל

 רוזחל ילע הרסאו היסנכה דיל דומעל יתוא הריאשה .הבדולוול דע םישנא יניעב

 .ויתאצמ אל ךא ,רמוכה תא יתשפחו היסנכל יתסנכנ .דואמ הדחפש ינפמ ,הילא

 ..! הידוהי !הידוהי : קועצל ליחתה דליה "? רמוכה ןודא , הפיא דלי הזיא יתלאש

 ,וילא יתשגינו היסנכה ירוחאמ דמעש רמוכה תא יתיאר םואתפ ךא .יתחרב בושו

 son רמוכה ,"יל רוזעתש יתשקבו המותי ינא !רמוכה ינודא בוט רקוב, :יתרמא

 יל ןתנ אוה ,"ךיתחלש ינאש הל ירמאו הקסבוח'זוא 'בגל יכלת, -- :הנעו

 םארב (שילקמ רלייס (man ילילו ךורב לש ותב  תב - ךי לרא הרימ *
 תאצמנ המצע הרימ .םירוהה ופסינ םשו הבדולוול 1939 רבמבונב הירוה םע דחי השרוג
 ינשל םא ,ןוילעה לילגב ,הניפ שארב תיאלקח הווחב יראנירטו אפור תשא ,לארשיב םויכ
 .םידלי
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 אלש ינפמ תבותכה יתחקל -- הרג איה ןכיה יתעדי ימצעבש י"פעא תבותכה

 םג ןכיומכו יתוא הריכה דימ הקסבוח'זוא 'בגה .הבדולוומ ינאש ועדיש יתיצר

 תושגרתהמ תוכבל יתלחתה .דחפל הממ יל ןיאש ,יתוא ועיגרהו ר"דה הלעב

 דמיל אוה .הידוהי ינאש עדיש רפכב רמוכל זא יתוא וריבעה .לכה םהל יתריפסו

 ,TID םירמוא אלא "רמוכ ,PIN רמול רוסא .יתודהיב וריכי אלש ,רבדל ךיא יתוא

 ,םירחא םיבר םירבד דועו "רמוכה

 וחקלו הלעב םע הקסבוח'זוא 'בג העיגה דחא הליל .םימי המכ יתייה םש

 תב ינאש ,הקסבונילמ השירמ ימש וישכעמש יל ורמא .םודא בלצל ונמלחל יתוא

 לפנ אבאו התמ ימאש ,רויאמ היה יבאש ,הנוזורפב יתדלונש ,ןילדוממ יאצומש 8

 השקיבו תישיא יתוא הריכמ איהש הריהצה הקסבוח'זוא 'בגה .םינמרגה יבשב

 .יל וגאדיו ולפטיש

 אצוממ היהש ,ינש לעבל האושנ ,הרישע השא הזיא יתוא החקל םשמ

 דיורפ 'בגהו הדעו ינפל עיפוהל יתכרטצה .השטיודסקלופ תויהל הצרו ינמרג

 ינפב עיפוהל יתורשפאב ןיא ןכ םא ,הידוהי אל הרקמב ינא םא יתוא הלאש

 אל יכ ףא יתידוה אל ךא ,יתודהיב וריכי דימו ןזואהמ םד יל וחקי יכ ,הדעוה

 omy ולאשו םינמרג המכ ow ויה .וזה הדעוה ינפב עיפוהל ןוצר לכ יל היה

 ,יתלכא המ ,ימא התלח המב ,המחלמה ינפל יתייח ךיא :ןוגכ ,םירבד ינימ לכ

 :תימידו רשי יתלכתסה .םהיניעב לכתסא ינא םגש ושרדו םייניעב רשי יל ולכתסה

 םגש ינפמ ,רוזחו ךולה רדחב תכלל יל ורמא כ"חא ,תדחפמ ינניאש ימצעל

 תויהל הלוכי ינאש יל ורמאו וריכה אל והשכיא ,הידוהי ריכהל רשפא הכילהב

 ...הינמרג

 בוקרקב תידוהי תירוטסיה הדעו ,ןויכראמ)

 הקסנאירמ גרבכוה .מ לש "םימישאמ םידלי, WON TN םיעטק

 .(1946 ,בוקרק
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 * (יקטניבולג) רש הנח

 סירַאּפב תירקת

 ופירחה ךלוהו ברקתמה םפוס תמיאמ .םימיא תנש התיה 1943 תנש

 .םהישוביכ תוצרא לכב םהלש יוכידה רטשמ תא םינמרגה

 םשל ,השובכה תפרצ תריב ,סיראפב יבא םע דחי יתייה הנש התוא

 .םיחצרמה םישבוכה לש השקה םדי תא זא העדי סיראפ םג .תונחמהמ ונחרב

 דחפב םייורש ונייה םויו הליל .תונחמב רשאמ רתוי םילק ויה אל הב ונייחו

 .ראוצ לע תוגופה אלל ונפדרנו המיאו

 .םידוהי תשיפתל תודוכלמ הרטשימהו ופאטסגה ודימעה ריעבש הניפ לכב

 המיא ,הדרחב ךורכ היה ונידעצמ דעצ לכו תופייוזמ תודועת ויה ונידיב

 .הלודג הנכסו

 ,םירטוש לש תדוכלמב יתנחבה עתפל .תיתחתה noua ונעסנ דחא םוי

 SMD בורמו יחורב יתרצע אל ,דואמ יתדרחנ .הרשע-תחא תב קר זא ינאו

 ,הליחת הנווכב ביגה אל יבא .אבא לש וליעמב ,יביטקניטסניא חרואב יתכשמ

 העונת לכב םיניחבמה םישלב םיצצורתמ לעשו דעצ לכ לע יכ עדיש ,ןוויכמ

 .הדישחמ

 .תוולשו תוטקש םינפ ונדמעהו תדוכלמה רבעל ונדעצ אבא םע דחי

 'וררחיש רטושהש ,עגרב ךא .םולשב הקידבה תא ונרבעו וקדבנ וניתודועת

 הרטשמל וירחא תכלל ונתוא ארקו יחרזא שובלב םדא עיפוה -- תכלל ונתוא

 .הריקח םשל

 וניתוחוכ לכב ךא .ונתוא הפפא הלודג המיא .ונתדרח תא ראתל ןיא

 .ונברקב שחרתה רשא תא ונב וריכי אלש ,גילבהל םיוווצמ ונייה

 לש וליעמב יתכשמ עודמ -- יתוא לאשו שלבה ילא הנפ הרטשמב

 ליחתהו ירבדל ןימאה אל אוה ךא .ךרדב וניעתש יתבשח יכ ,ול יתינע .יבא

 םאו דוחפל המ ונל ןיאש ,רמאו רבדל םיענה אוה .יבא תא רוקחלו לואשל

 םידוהי אלש ןוויכ ,דחפ לכ אלל ךכב תודוהל ונא םילוכי -- ונחנא םידוהי

 שלבה םייא -- תמאה תא רמאי אל אבא םאו .םידלי יפטוח אלא שפחמ אוה

 .ופאטסגה לא ונתחקל

 ,טילחהו לקשו בשח יבא .סיראפב תופיטחה עגנ ,םנמא ,השפ םהה םימיב

 .ונחנא םידוהי ןכא יכ ,ףוסבל רפיסו דיספהל המ ןיא יכ

 ונתחמשל .םידוהיה דגנ רבד ול ןיאו יתפרצ אוה יכ ,ונל רמא שרחה"רטוש

 .תוייהש אלל ונתוא ררחיש

 .תיתחתה תבכרב עוסנל דוע וניסנ אל המחלמה לש הפוסל דעו זאמ

 .יקסניבולגו ןמואב הלופ תב *

607 



 (וואקרַאשט) ןינָאק PR רעגאל-סטעברַא רעד

 -סנַארט רעטשרע רעד ;טלדיזעגסיוא ןרָאוועג ןענעז ןינָאק ןופ ןדיי עלַא

 רעטייווצ רעד ;(1929 רעבמעווַאנ (PR ,ץעיווַארטסָא PP טקעריד -- טרָאּפ

 -- (שזדָאל ךרוד) טרָאד ןופ ןוא ץעשזדָארג ןייק -- (1940 ילוי) טרָאּפסנַארט

ppיד ןבָאה ,ןינָאק ןופ ןדיי עלַא ןעלדיזסיוא ןכָאנ .יקסיירָאגליבדוואפעזוי  

 IND“ ןוא IND רעד וצ געוו ןפיוא ,ווָאקרַאשט ןיא ןקַארַאב טלעטשעגפיוא ןשטייד

 ןופ ןדיי 1942 ץרעמ PR טפעלשראפ ייז ןבָאה רעהַא .רעגַאל-סטעברַא ןַא טגייל

 ,ןיניטסָאג :טעטש יד PD ךיוא טַאיװָאּפ רעניניטסָאג PR טנגעג רעװעשרַאװ

 ןעגנוגנידַאב עכעלשטנעממוא ייב TANT ןדיי יד .א .א ץיבמעדָאּפ ,ןיבמָאג ,קינַאס

 .סעיניליןַאב עשידנעלנשיווצ יד ןעיוב םייב טעברַאעג

 עשוהי בר רעד ןענופעג ךיוא ךיז ONT עטכַארבעגרעהַא יד ןשיווצ

 ףיוא רעסַאוו ןסָאגעג ,ןינָאק PR טבעלעג רעירפ טָאה רעכלעוו ,ןָאסנָארהא השמ

 רעטכָאט רעד טימ טַאהעג הנותח ,ץישפיל בקעי 'ר בר רענינָאק םענופ טנעה יד

 -סטעברַא םעד PNR .קינַאס PR בר ןרָאװעג רעטעפש ,ד"יה םיובנירג ךונח 'ר ןופ

 ןבעל םענופ ךוביגָאט א ןביירש וצ ןעגנולעג שפנ-תריסמ טימ םיא זיא רעגַאל

wand pxרעד זיא טימרעד ןוא ןרָאװעג לצינ ןענעז ןציטָאנ יד ןופ לייט ַא " 

 .םירמאמ עקידרעטייוו יד ןכעלטנפערַאפ וצ ןרָאװעג טכעלגעמ

 יד .הוקתדחתפ PR בר טנייה זיא ןָאסנָארהא .מ .י 'ר בר רעבושח רעד

 :ןופ טקורדעגרעביא ןענעז ןעלקיטרַא ייווצ עקידרעטייוו

 תועידי

 ןוסלנצק קחצי ש"ע תואטיגה ימחול תיב

 .דרמחו האושה תשרומל

 רנש יב צ :ךרועה

 .1956 רבמטפס 4-5 )16717( 'סמ ז"ישת ירשת
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 רנש יבצ

 קינאסמ ברה לש דועיתה לעפמ

 דע ב"שת רדאמ ,ידמל הכורא הפוקת ךשמב ונמוי תא להינ ןוסנורהא ברה

 ומצע האר אוה .ג"שת לולא שדוח שאר ינפל םידחא םימי לח רשא הנחמה לוסיח

 ,ול ויה .ומע תונע תאו ותדע תורוק תא ןורחא רודל םושרל הווצמה ,רוביצ חילש

 םינומיא תשיכרל תושורדה תולוגסה לכ ,םיבר י"ע רכומו רוביצה ייחב הרועמ שיאכ

 רזענו הנחמב םיידוהיה םידיקפתה ילעב תא ותינכתב ףתיש ברה .הרצל ויחא לש

 ודימעהו םתדובע רדחב ,הפי תיווסומ ,תלפקתמ הריגמ ול וניקתה םה ,םהידי לע

 הביתכה תא ול רשפאל ולדתשה הנחמב םידוהיה הררשה ילעב .וידו ריינ ותושרל

 ,חונוש תומישר םמעטמ ןיכמכ ותוא םיווסמ ויה םיתעל .ותדובע לע תופחלו

 הכורכ הביתכה התיה תאזה הרזעה לכ םע .הנחמה לש היצרטסטנימדאל תושורדה

 תומישרה לעב היה ,רבג הנחמה לוסיח בצק תע ,םימיל .תדמתמ תושפנ תנכסב

 רדחב ,הנחמבש םיתמה רדחב ותוא אצמו רחא הביתכ םוקמ ומצעל שפחל ץלאנ

 .אשיב אניע י"ע ותדובעב ערפוי אלש ,רתוי וא תוחפ חוטב היה הזה

 ,הנחמב םייחה יאנתב יולת היה אוה -- דיחא היה אל הביתכה בצק

 םימעפלו רתויב תולוהב תומישרה ויה םימעפל ,תופוכת םיתעל תונתשמה תוביסנב

 ,םיטרפה םיכיראת ףיסוהל ,ןקתלו םילשהל בותכה לע רובעל תוהשה םשורל התיה

 תוערואמה תא םושרל ןוסנורהא ברה לדתשה ללכ ךרדב ,םייתניב ול וררבוהש

 .הביתכב תוכורא תוקספה ולח םיתעל לבא ,ושחרתנ וב םויל ךומס

 ןינוק הנחמ לש ותירחא

 ,בורקב שיא 1100-ל תמיייסמ הפוקתב עיגה ןינוק הנחמב םיאולכה רפסמ

 ועצוב ,1943 תנשב רקיעב ,ןמזה תצורמב .ןיבמוגו ןיניטסוג זוחממ םירבג 868 םהמ

 ונמלכל הדמשהל וחלשנ ,הלא היפכ ילעופ לש תומלש תוצובקו תובורמ תויצקלס

 תועידיה תוננתסה םעו ,לוסיחה תולועפ לש ןתורבגתה םע דבב דב .םירחא תונחמלו

 תוחטבהב הנומאה השלחוה ,הביבסב הדובע תונחמ לש טלחומה םלוסיח לע

 התיבש הל התנק ,ץרחנ םלרוג יכ הרכההו ,םיינמרגה הדובעה ילהנמ לש אושה

 תרכינ העפשה התיה ןוסנורהא ברל ,םידיקפתה ילעב ןיב דחוימבו םיריסאה ןיב

 רוסיא לע ומכתסהב .ררוצה דגנ הלועפ לש קיפאל שואיה תונויער תנווכה לע

 ומויק ןמז לכ ןכאו .תעדל דוביאה ןויער דגנ ןוסנורהא ברה םחלנ ,הכלהב שרופמ

 םתטלחה ןוסנורהא ברל העדונשמ ,דחא תודבאתה הרקמ קר וב היה הנחמהלש

 תיחשמ לקמ דוע ויהי אל ןעמל ,םהייחל pp םישל םיידוהיה םידיקפתה-ילעב לש
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 ליפהל ,ביואב תוכהל :רקי ריחמב םייחה תריכמל ףיטמ ליחתה ,םהיחא תיראשל

 .םעה דובכו םשה שודיק לע התימ וז -- הז הווש יתלב קבאמב לופילו םיללח וב

 ךגרהל אבה, ווצה םויקו תוירזכאב ךופשה ונמע םד תמקנ הב שי תאזכ התימ

 םעט המ ,םדה לאוג תמקנ תא םוקנל ילבמ ,ונשפנב לבחל ."וגרהל םכשה

 .ברה ןעט -- ? הזכ השעמל

 םתוא ופקת ברה תעדל רשא ,םידיקפתה ילעב לש הנטקה הצובקה םנמוא

 לש תוינכת ומקר ,הכאלמ ילעב ,םיחמומ לש ןטק ץמוק םתאו "הבושת ירוהרה,

 התילכתש ,הלועפ תארקל הנוכתה .הלאה תוינכתה לכב התיה ברה לש ודי .הדירמ

 תע ,הלדג 'זאלמאק שיבייפ ,םיריסאה ןקז לש ותרדגה יפל "ןושמש ומכ גוהנל,

 לסחל דיקפתה םג קוחר אלה דיתעב לטוי םהילע יכ ,םידיקפתה ילעבל ררבוה

 הנחמב רטוש לש דיקפת עציב רשא ,הקנולאיז פיליפ .הנחמב םידוהיה ינורחא תא

 וליטה ,קזח שיאו ףוג לעב לעכ ,וילע יכ ,דימתמ דחפב ןותנ היה םינמרגה םעטמ

 תאזל .םירתונה הנחמה יריסא תא םייח רובקל ארונה דיקפתה תא ופאטסגה ישנא

 המימת ,תטרופמ תינכת הדבוע .וירבח אלו אוה אל .ןפוא םושב ןכומ היה אל

 תבכרה תליסמב הלבח ,תינמרגה הניטנקב םילכואה תלערה : הרקיעש ,דחאכ תזעונו

 ,םינמיסה ועבקנו םידיקפתה וקלוח .שאב הנחמה תאלעהו ,הנחמל ךומסב תרבועה

 ץיקב דוע הנושארב םהיניב ורבדנש ,םירשוקה הצובק ,תינכתה לעפות םהיפלש

 בא תליחתב ,הנורחאב םלוא ,שיא רשע השימחכ התנמ ,םוקנלו דורמל ב"שת

 ,תינכתה םוכיסב יכ ,רפסל ףא עדוי ןוסנורהא ברה .םישנא הגומשכ קר וראשנ ג"שת

 התתש הרובחהו (ופאטסיגה ישנאמ הבחסנש הריב) הקשמ קובקב אובחמה ןמ אצוה

 -יבתכמב םירסומ דורמלו םמוקתהל םידיקפתה ילעב לש תאז םתטלחה לע ."םייחל,

 .ףייז םהרבאו 'זאלמאק שיבייפ םהלש הדירפ

 ארקנשמ .תינכתה תא עצבל חורה ךרואו חוכה דמע אל דרמה ישארל

 יעציב ,ץקה ץיקה הנה יכ היה המדנו ,ריעב ופאטסיגה ידרשמל הנחמה דקפמ

 לכ ,םמצע תא ולתו הנחמה יפירצב שא וחלש :דבלב ותינכות לש הפוס תא

 ךכו "םידיקפתה ילעב לש דרמה, םייתסנ ךכ .ותדובע םוקמב ,ותרמשמ לע דחא

 ,ףרודיינ םהרבא ,ןנגנ טוניילק ליצעג ,ףייז ,הקנולאיז ,'זאלמאק םתומ תא ואצמ

 עדי אל ןורחאה .'ץיבוניסונ ןמלזו ,ןילרבמ ףפונק סנאה ר"ד ,'זאלמאק לש ונתוח

 רדחב ומצע תא אוה ףא הלת תוערואמה תוחתפתה תא ותוארב קר ,ןינעה לכ לע

 חורשכ ,םתיילתמ ןוסנורהא ברה קתינ םידבאתמה ןמ םיינש .הירלדנסב ותדובע

 וליאו -- הצרא תולעל וכז וליפאו םייחב וראשנ םה -- םברקב הנדוע םייחה

 .תוכורחה םהיתופוגמ ראשנ רשא תא ןימטהו ןורחאה דסחה תא למג םרתיל

 .שאב ולע םידחא הנחמ יפירצ

 תודעוו שא-יבכמ ,תרובגת הקעזוה .הבר הלהבו הכובמ הלפנ םינמרגב

 ..ברה היה םירקחנל ןושאר .רוזיאה לש הריבה py ,ןאנזופמ ואבש ,בורל הריקח
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 השעמ אלא התיה אלש ,הדירמה השעמל תיתימאה הביסה תא וריתסה אל םירקחנה

 לש ופוס יכ ,יאדווהו רדוקה יוכיסה דגנו םיינמרגה החיצרה יעצבמ דגנ שאונ האחמ

 יבשות .הביבסב םירחא םיבר הדובע תונחמ לש םפוסמ הנוש היהי אל ןינוק הנחמ

 םייטירב םיציצפמ יכ ,רפסל ועדי AX ,םידוהיה דרמב לגלגל וברה הביבסה

 ינורחאו הנחמה לסוח ,םייעובש רחאל ,תוריקחה םותב .וז הלועפב ופתתשה

 הטראווה זוחמ ידוהי תיראש הזכור וב .הצלאזנהוהב םישנוע הנחמל ורבעוה ויריסא

 ,הלא םינורחא םייעובש יכ ,רפסל םיעדוי הנחמה ילוצינ .ץיבשואל החלשיה ינפל

 הירוטסיהה לכב םיישונא םייח יאנתלו םינמרגה דצמ בוט סחיל םתמגודכ היה אל

 .הנחמה לש הכוראה

 תומישרה ולצינ דציכ

 שפחמ אוהשכ ,שממ ןורחאה עגרה דע ויתומישר תא להינ ןוסנורהא ברה

 ןיכה ברה ,םייחב ראשי ומצע אוהש הווקת לכ הספא וליפאו ןתלצהל םיכרד

 שיבייפ לשו ףייז םהרבא לש םהיבתכמו ויתומישר ונמטוה םהב ,םיקובקב ינש

 דיקפהל לוכי ודיבש ,םיידוהי-אלה םוקמה יבשותמ ןמיהמ שיא שפיח אוה .'זאלמאק

 םוקמב הירגנב דבעש, ותדב קודא ,ריעצ אל ינלופ לע הלפנ ותריחב .ורצוא תא

 סדנהמה ,יקסב'צניפ ףלוו לאומש םהו ,הנחמהמ םידוהי העברא םע דחא הדובע

 ויקובקב םהל ןתנ ברה .ליטומ שריה םהרבאו ,רגיצנאד םהרבא ,רלק םולש

 רבד דקפוה ודיב יכ ,ול רמאנ .ינלופה רגנל רגיצנד םהרבא י"ע רסמנ ןודקיפהו

 ,ידוהי לכ ידימ ורכש לע המחלמה ירחא אובי ירה ,וילע רומשי םאו ,השודקבש

 .ביבא-לתב תעכ ררוגתמו םילוצינה ןיב אוה רגיצנאד םהרבא .וכרדב ול ןמדזיש

 תא ינלופה ודיל לביק ימינפ טטר הזיאב ותודעב רפסמ רגיצנאד םהרבא

 אל ונרעצל .רמשמ לכמ וילע רומשל חיטבה אוהו ויניעמ וגלז תועמד .ןודקיפה

 רצק ןמז .ינלופה םרבח לש ומש תא ונורכזמ תולעהל רגיצנאד םהרבא חילצה

 ןמ לצינ אוה ףאש ,ליטומשריה םהרבא ינלופה לש ותיבב רקיב המחלמה ירחא

 .דיה-בתכ תא ותא איבה הצרא ותולעביו ,ןודקפה ןמ קלח ודיל לביקו ,האושה

 םיפד חלש ,ותושרב רשא רצואה תא ורכזב ,רורחישה ירחא ףכית יכ ,רפיס ינלופה

 : הרומתה תא לביק אוהו םימיה וכרא אל .ויבורק לא הקירמאל ןמויה ןמ םידחא

 םימעפ הו ועצבמ לע רזח יכ ,הנעטב וילע אובי ימו .דומע לכל רלוד הרשע

sponלע ?ותוכזב רמתשנש ,ירבעה דיה בתכ רובע רלוד תורשע המכ לביקו  

 .רבד עדונ אל ,ידוהי ןוגריא הזיאל יאדו ורסמנש ,הלא תומישרייעטק לש ןלרוג
 לש םירסחה םיקלחה תמלשהלו ,םייוליגל עייסי הלא תורוש םוסריפ אמשו

 ? "םידבעה תיב תליגמ,

 יכ ,ףיסונ אל םא ,אלמ היהי אל קינאסמ ברה לש ויתומישר לע רופיסה
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 "ףגילאדיינאד, המריפה םעטמ ,הנחמב היה הדובע להנמ .קתעה םג ונממ ןכוה

 ,הזה ינמרג .('זאלמאק שיבייפ לש ובתכמב רכזומ אוה) רקאהנייטש סקאמ ומשו

 םידיקפתה ילעב לש םנומא תא שוכרל ןמזה לכ הסינ "הנוברה,, םיריסאה יפב יורקה

 םע הנמנ יכ ,היה רפסמ .הלא ויתונויסנב תמייוסמ הדימב חילצה ףאו םיידוהיה

 עדונ רקאהנייטשו .ותלכי תדימב םידוהיל רוזעל אוה ןכומו םיטסינומוקה ידהוא

 תא ריבעהל ,עיצה אוהו ,הנחמה לש ןמוי בתוכ םיריסאה דחא יכ ,'זאלמאק יפמ

 .םיידוהי תודסומל עיגי דיה-בתכ יכ ,רבכ גאדת רשא ,גרובמאהב ותשאל ןמויה

 םיידוהיה םיריסאל בוטה וסחי לע ןמויב רפוסי יכ :רקאהנייטש הנתה דחא יאנת

 ,תאז העצהל םיכסי יכ ,ןמויה לעב לע ץחל 'זאלמאק .םהל שיגהש ,דעסה לעו

 הרקמב ומצעל יבילא שפחמה ,"בוט,ה ינמרגב ןומיא ןתנ אל ןוסנורהא ברה ךא

 ץימחהל אל תאז לכב ידכב .וטע ירפ תא ריקפהל הצר אלו ,הינמרג תסובת לש

 לש םידחא תוליל ךשמב pom ,ודיבתכ תלצה לש nxt תינוימד תורשפא םג

 ירחא אלימ םאה ,הלאשל ,ינמרגל ורסמו ורוביחמ קתעה ,םיתמה רדחב הביתכ

 םירקמה תא ותביתכב םילעה אל םנמא יכ ,ןוסנורהא ברה רפיס ,ינמרגה לש יאנתה

 לכ .הלא םירואיתב גילפה אל ךא ,רקאהנייטש דצמ יהשלכ הרזע לש םידדובה

 דע ולע הזה ינמרגה לש ויתובקע לע המחלמה ירחא תוקחתהל ברה לש ויצמאמ

 .ןל הדמע אל הינמרגב תונוטלשה תרזע ףאו ,והותב התע

 עגרב ןומטמל ןוסנורהא ברה ףריצ ,םיקובקבה ךותל ויתומישר תא ולשלשב

 ףייז םהרבא לשו "הטסלא,ה 'זאלמאק שיבייפ לש ,האווצ יבתכמ ינש ןורחאה

 .םיאבה םיפדב םתוא םאיבמ ונחנאו ."ראביירש,ה

 טרפ ,םהש לכ ןונגסו ביתכ ינוקית אלל ,םנושלכ ןאכ םינתינ םירבדה

 רבחמ .תנבומ היהת הדועתהש ידכב ,םפיסוהל ךרוצ וניארש קוסיפ ינמיסל

 ,(הז ירחא) ז"חא :טוריפ הזו ,םינוקירטונבו םירוציקב שמתשהל הברמ תומישרה

 ,(רמול ךירצ ןיא) ל"צא (וליפא) 'יפא (םמצע תא ומצע תא) ע"א (ןכ ירחא) כ"חא

 (mr ז"אז ,(ופאטסגה 'גה (ןכ םג) כ"ג (mea bya) ב"עב ,(רחא םוקמב) א"קמב

 לע) פ"ע ,(הנחמה דקפמ -- רריפ רעגאלה) פ"גל ,פ"לה ,(ןכ ומכ) כ"כ ,(הז תא

 .(םשה שודיק) ש"הדק ,(תחא םעפ) א"פ ,(יפ

 ןבתככ ןוסנורהא השמ עשוהי ברה לש וטע ירפמ תודועתה יתש ירהו

 .ירבע םוגרתב 'זאלמאק.פ לש ותאווצ ןכו
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 wes "םידבעה תיב , תליופ

 9-8 PIN = ב"שת'ה רזא 'כ

 דרשמה ירבחמ ,ןינטסוג זוחמה לכב םידוהיה בוחר ובסנ הליל ןשיאב

 ,העשה ונל הקיפסה אל קיצמה תמח ינפמ ."הצוחה םירבגה, הקעצ לוקב ,םהינימל

 םיטיבמה ונדליל קשנלו ונישנמ הדירפ תכרב תחקל ,יוארכ ונימצע תא שיבלהל

 .דחפנו רבשנ בלו ,העמד םיגלוז םיניעב ונילע

 ,ץראה לע הלילה לכ םיבשוי ,יממעה רפסה תיבב ונחנא םירסאנ : קינאסב

 םתוא ודבע טארנעדויהש תויה לבא ,ונילע ע"א תצק םיזילעמ םירבחה שאר

 ה"ב ונילע הרבע ,םהיניעב ןח ואשנ ,ונמע םה םגו תולודג תונתמב הנומאב

 תוארתהל וז הרקמבו ,הליכא תוליבח ונל שיגהל דוע ושרה .טקשב הלילה דוע

 .וז תונמדזהב שמתשמ -- קזח ובלש ימ קר לבא ,ונישנ םע םיעגרל

 ונתוא רדסמ רעטסיימ-ירמרדנא'זהו ,יה עובשל ינש םוי רוא רקובה

 ורמאב יחל-תאחמ יל ןתונ האיצי ךרדב .בוחרב םידמועה עסמ-סאטיואב העיסנהל

 םעפה תאז, -- וירחא הנוע יבלב ינאו "יוארכ תללפתה אל האר !ברה התא,

 -- "תמאהל תנוכ

 םיאלמ עסמ"סאטיוא 'ג םידמוע רבכ קושב םש ,ןיבמוגב ונחנא 8 העשב

 לֶאיצשוקהל ונתוא םיליבומ ,הנינטסוג דחיב ונחנא םיעסונ .םישנא הפל הפמ

 םהמ וחקלו ושפת הלילה לכ ,ןינטסוגמ םירבגה לכ ועדונ רבכ ow .ינלופה

 העש ירחא ראשהו ,וראשנ םילוחהו םינקזה .םתוא וכה דועו ,םיצפחו םנוממ

 -- הלודג הנחמ .םתחפשמ ינב תקעצ דוע עמשנ קוחרמ .הנחתל םילבומ הלק

 םיללפתמ ,ורבחל קזחמ דחא רבכ -- עסמב ונחנא ,המויא הזחמה !תולגב תאצוי

 לב וילע לקו חוטב ובלש רמוא דחא לכ .הבוטל וז םגב ש"ש םישדקמו ןינמב

 -- ןאל ,ןנזופ ךרדב ונא םיעסונ כ"חאו אנטוקב ונדמע הלק העש .הער הארנ

 רתויב קפוד וניבל םש (ןעקירב אטראוו וישכע) ליוק הנחתה לע .עדוי ימ

 גה ירבח י"ע םיפדרנו םיכומ OTP וניחא ךיא ,תונולחה WT ונניע תוארב

 ילב ץראה לע חנומ ראשנש דע ותוא סיסרוד םהילגרבו םהידיב כ"כ םיכמ דחאל

 םירוחש םינוש םירוהרה ! הארונ הזחמ ,אטיוא לע ותוא םיחינמ וירבח ,תמכ תעד

 .ונחומ תא םיאלממ

 םירדסמ עגר ומכ !"הצוח, קעוצ לוקו ונדמע ow ןינאק תבכרה תנחתב

 תולודג תוכוס ןיעכ ןעקאראב ,"םידבע ,ma ."רעגאל,,הל ונתוא םיליבומו ונתוא

 תא םילבקמ 'גה ירבח ,םשל הסינכ ךרדב ,הנחתהמ קוחר אל םידמוע םירסנמ

 טעמ דוע ,המינפ םירדחהל הרהמ דע ץר דחא לכ .םיעגופש ימל תואכהב ונינפ

 ילב לזרב וא ץע תוטמב ןושיל ע"א םיחינמ -- ךשוח ףשנב ,םויה רבע רבכ

 רקיב הנישה םדוק .'יחמו ןוזמ ילב םג םירק םירדחב jan ילב AX תסכו רכ

613 



 ,הובג המוק לעב .ןילרעב לילגמ דנארבזיוה דנאמלעה "רערהיפ-רעגאל ,ה ונתוא

 ןושלב ריכמ ימ :לאוש ,ודיב וטבשו ,ערהל ותעשרב םורע םיפקשמב ,םונצ

 ול שיו ,רדחה-שארל פ"ע הנמתנ "ינא, הנושאר בישמו ףכתש ימו ? תיזנכשא

 .םרדחב םירדח לכמ תוטרופמ תומישר רחמל ול שיגהל -- םיוצמ .הנשמ כ"ג

 (ייאצילאפ) םירטושל י"ע ונמתנו תונוש תוביס י"ע ויניעב ןח ואצמש םידחא םנשי

 ,גרעבנעזור ,לעטיפ ףסוי ,זראלמאק שיווייפ ,אקנאלעיז פיליפ :םה ולאו ,םירפוסו

 לש וימח ,ןנג -- טאניעלק ליצעג ,רפוס -- ףייז םהרבא דוע ופסותנ Jor ירחא

 .ףראדיינ םהרבא 'ר זראלמאק

 .ץרעמ 10 -- רדא א"כ

 ותוא רקבמ ,ורבהב שגופ דחא לכ .תחנב רבוע םויה ,תומישר םירדסמ

 ואב םויה .שדחה בצמה -- בצעה םבלמ םירבדמ םלוכ ,ע"א רדס ךיאה תוארל

 דוע ןעקאראבה ."ץישקאי,ב רעגאלהמ םירבג הרשעו האמ -- 110 -- דוע ןאכל

 לזרב"יטוחמ רדג תחת :יללכ טבמב ,אסכהיתיב "יפא TY PR ,ןגוהכ ודמעוה אל

 :ינשב ,פ"לה תרידו לישבתה"תיב :דחאב .ןעקאראב העבש םידמוע םיצקוע

 יד םירדח השמח דחא לכב ,םידוהיל :השמח ,ןסחמהו תיזנכשאה-הרטשמה

 .בחור 150 לע ךרוא רטמ םייתאמכ אוה רעגאלה ךשמ לש חטשה ,םיטפמיס

 ינפ לעש גלשה .הצחרל אל םג -- הדעל תותשל םימ ןיא !הלודג הרצ

 זוחממ הדובעל םייוארה םירבגה בור הפ םנשי ,םימ םוקמב שמשמ רעגאלה חטש

 .רפסמב ינטסוג

 .אדירג הרוחש הוק ונל ונתנ ברעב קר ,הליכאל המואמ ונלבק אל םויה לכ

 םיזירכמו ,ואב 'זאלמאק תיולב פ"גלה הלומה לוק הנהו ,הלילה עצמאב

 !ותסירע ow דבואו ,תודבע-רפסמ התעמ Sapp א"כ ,םירפסמו תומש Wn לכב

 ץרעמ 11 -- רדא ב"כ

 רטיל יצח לבקמ א"כ ,השיבלו המכשה-לילחה לוק עמשנ רקובב 6 העשב

 INT“ סעמריפב םידבוע ,הדובעה-הדשל תונחמב םיאצוי 7 העשב ,הרוחש הוק

 לזרבה תליסמ תבחרהב םיקסוע םלוכ ,עשטיודיטסא ,ץירב ,ץיבירט ,רעגליד

 .ביבסמ וז תיזחב תודובע ראשו ,הנחתהו

 כ"כ השק הדובע ops ond ןיא דוע "ינאדדרעגליד, אמרפב םידבועה ולא

 לגרב רטעמוליק רשע-השולשכ om op לכב םיכלוה לבא ,םיגלש קלסל קר

 םיטיבמ ,םילאמש םהש יפל ,ישונא דוע םש הדובעה רטשמ .ןילוג תנחת דע

 ,דואמ ערב בצמה סעמריפ ראשב .לכוא ונל םישיגמו םימחרמ םירכנ םא ,ןויוושב

 ףא םיפרוחו ,תוירזכא תוכמ םיכמ םיצא םישגונה ,ךרפה תדובע השק הדובע

 .ונממ שרדנהמ רתויו ,וחוכ יפלמ רתוי ותדובע דבועש ימל

 םירשע -- 20 -- םילבקמ תועש ב"י לש הדובע ירחא הרגאלה םבושב

 ינפמ החונמ ונל ןיא כ"ג הלילב .חירו םעט ילב .החורא רטילו שבי םחל אקעד
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 ,רשי ךלה אל הז ,הלק-יכה הריבע Sawa םחוכ לכב םיכמה ,תיזנכשאהיעכאוו

 תדכ הרושב דמע אל הזו ,וינפמ ףכית עבוכה ריסה אל הז ,יוארכ טיבה אל הזו

 .תובר הנהכו

 ץרעמ 12 -- רדא ג"כ

 ףא -- הרמו הרוחש הואקה 'יפא םג ,ןובער שגרומ רבכ הליכאה ןינעב

 תואכהו השקה הדובע ,הדמב קר םיגישמ ןיא -- הממחתנ קר יוארכ תלשובמ ןיא

 התיבה םיחרוב רעונה-ינבמ םידחאש הזכ בצמ ידיל םיאיבמ ,תולילב דחפו םויב

 .ןושארה עובשב ףכית הדובעה-תיזחמ וא הליל ןשיאב

 ץוחב ונתוא םירדסמ ,הדובעהמ בערב םיעגיו םיפיע םיאב ונחנאשכ

 הלתי ונתאמ ימ חרבי דוע םאבש ונתוא םיריהזמ פ"להו 'סגה שארו "לעפפא,

 ,ישילשה רובע םיברע םינש לכש תרמוא תאז ,הרובחה ותואמ םירחא םינש

 וכה יזנכשאה רמשמהו ,הזפחנ תוריהמב סונלו ץורל ונלוכל הוצ לעפפאה ירחאו

 םהילגרב וסרדו ז"אז וקחד ,וריבח לע לפונ ,דחא לכ ץר .ועגפש ימ לכל הלמח ילב

 הליפאו ךשוחב רעגאלה ביבסיטיטב םהיתובכרא דע םיחרוב םיחילצמה ,ז"אז

 דעב ברע תויהל לוכי ימ ,המיא -- הרדחה םבושב .עכאווה תואכה וענמי ןעמל

 .הזכ ןובער בצמב וריבח

 ץרעמ 12--27 ןסינ 5 -- רדא ג"כ

 םהיניבו ,'זדאל לצא ץיבמדופמ שיא -- 90 -- םיעשת ןאכל דוע ואב םויה

 םיזילע םירענ בורה י"פע ,םיקזחו םיאירב םלוכ .םדוקמ ץיצניל יבשותמ כ"ג

 -- "תומלצ,ה דחפ יכ ,"הדובע הנחמ,ל וחקיש םמצעמ ולדתשהש ,ליח ישנא

 םהילע השע ריבכ םשור יכ םג ,ידמל ond עדונ רשאב םהילע ולפנ "אנלעטאפ,

 -- 110 -- ."עשטיוד-טסא,הל .םהלש זוחמהמ ריע לכב םידוהי הרשע תוילת

 ודבע רבכש ינפמ וזכ הדובעל םילגרומו םיכנוחמ רבכ םה ץישקאימ םיאבה

 ,לכב םיאירבו םימלש םלוכ טעמכ .םיחרי רשע דחאכ לזרבה תליסמ תדובעב

 .רעלעק דחא דמושמ כ"ג םהיניב ,םחוכ

 לכוא תמיעט ילב תולקמו תועוצר תחת .דיטסאב NW השק con הדובעה

 ג"ע ןתולעהל רשפא יאש ,תויטסידס תואכה תחת ךרפה תדובע ולוכ םויה לכ

 דוחיב ,םשאר לע הנומאב םידבועהל םחוכ לכב םיכמ םירטושה םישגונה .בתכב

 ראשנ הכומהש דע ןהב 'יולת המשנהש םירבא ראשו בלב ,םיניעהו חומה לע

 -- וב ותמשנ דוע םא -- כ"חא ,םימדב ססובתמ ץראה לע סבומ רגפו תמכ חנומ

 ומכ תוערואמ תואיבמ ןבומכ ..שדחמ ולש תונורחאה תוחוכב דובעל חרכומ

 ,הדובעל ואצי אלו רעגאלהב וראשנש םישנא םי לכב וברתנש ךכ ידיל ולא

 םיאבחתמ ,הדובעל רקובב םחוכ לכב םיפדור םיאיצילופהו עכאווהש תורמל

 ,"לעפפא,, לוק עמשנ 9--10 העשה עיגמשכ לבא .םדיב ולפי אלש םינוש תואבחמב

 קיפסמ ץורית ילבו ,ןוישר ילב ,שפתנש ימו ,םיקדסו םירוחב שופיח רחא שופיח
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 פ"לה תרזג יפל לבק ,ורובע הנעמ ואצמ אל פיליפו זראלמאק םגו ,םיזוחא האמב

 הלגמ ,ויכרב ןיב הכומה שאר לבקמ זלהו ,פיליפל רזג "םירשע ול הכה, ,תוקלמ

 ,םימיב אב שיא םימעפל הכומה .רבשנ בלב ומוכס ול גפוסו ןותחתה ורשב

 תוקלמ Sapa דאמ רשי שיא ,םש ישנאמ הלודג החפשמ לעב ,זאמ דבכנ ב"עב

 םיקרפל חרכומ כ"חאו ,ויפכב סמח אל לע -- לודג יכה ןויזב ךרדב -- יבמופב

 ,םעפה דוע ראשנ םא ,רבשנה ופוגלו ול יוא זאו "ענאלאק-ףארטש,ב תאצל דוע

 ."ןעציירקייירד פ"לה י"ע םשרנ

 ןסינב ג"י -- רדא ב"כ

 ,םינוש תונמוא ילעב ,שיא םירשעכ ימשר ןפואב םיראשנ "רעגאל,הב

 ןמלז ברה םג ראשנ םינורחאה ןיב ,םירנפמעלקיםיזראכעלב ,םירלדנס ,םיטייח

 .דועו (םיינישיקינכט) םיובנירג וראשנ םיראטינאס רותב םג .ןיבמוגמ רעגנוא

 םימעפל .םימ שקבל "לאנאסרעפירעגאל,ה םיאצוי רקובב םכשה op לכב

 ךרוצל הפל םשמ םימ םיאשונו הנחתה לצאש "םימה-לדגמ, רחא דע םיכלוה

 דכ ANN חקול ונתוא רמושה ןאמכאווהמ ןוישר לבקל הכוזש ימו ,לישבתה תיב

 ןורסח ,הצחרל םימ טעמ םהילכב םתא םיאיבמ הדשב םידבועהמ םג ,ורדחל םימ

 םימ ילחנ לע תבשויה ןינאק ריעב בושיה עצמאב ירבדמ םשור אוה םימה

 ,הטמב שורפל ןבת ונתנ םידחא םירדחב .רתויב בל ביאכמ שנוע אוה ,"אטראוו,הו

 ,םהישובלמב בורה םינשי הניצה ינפפמ ,ץוחרל רשפא יא םינבלהו תונותכה

 ,ונשובלמו ונפוגב תטלוש םינכ תכמו ןויקנ-יאה הברתמ ,ץוחרל םימ PR רקובבו

 .םימ רוב תושעל ,םימי ינש רעגאלהב ראשהל הוצו ...אפורה אבש דע

 ןינאק .ג"שת ףרוחה תליחתב ה"ב

 רמוח רותב םורוקינורכ ,"ןינאקב םידבעה-תיב תליגמ, jar ינא בתוכ

 ,קרש ילבו לחכ ילב ,ףלא ינמ דחא ,ץרמנ רוציקב בתכנ .הז ונרוד ירקוחל יעדמ

 .ואר יניעש הממ ,םהש ומכ ,םתיוהכ םירבד קר

 יכ ,יקתסילטס רדס יאו -- םיקרפל -- יקודקדה קויד-יא לע ,ארוקה חלסי

 ןכלו ,אוהש ימ שיגרי םא .תומ תנכס תחת ,רתסב הליל ןושיאב יננה בתוכ

 תא וניבי םיליכשמהו ,םייחפט יתיסיכו חפט קר -- ןמוקמ והזיאב -- יתיליג

 המלש הרוצ ןתיל ,יתבתכש תויתואב םייח חור תמשנ חפיל ,םהינפל רשא

 יח שיא תעכ הטילפה תיראשמ דחא י"ע הבתכנה ,וז םירתס תליגמל -- תיתימא

 .רבד אל לע התימל ןודינה ורעצב לחלחתמו שיגרמה

 ,ונירחא םיאבה תורודה ירקוח תלאש ,ירבד-חתפב ץרתל ןוכנל ינא אצומ

 .תומלצ איגל ונתוא תחקל םיאבה תומה-יכאלממ םוקנל ,וניתושפנ לע ונדמע אל עודמ

 ,חבטל ןאצכ התימל םיחקלנש ונימאה אל םיבר ,הנושארב (א :הבושתה

 ,טועימה םג (ב .םילוחה תיבל וא הלק הדובעל םיעסונש םהל ורמאש ונימאה קר

 .ולוכ ללכה תוירחא םהילע לבקל וצר אל ,רבד יניבמ
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 תיבבו םינש 4 םתושר תחת תויה ירחא (א (אשראוו דבלמ) :ףוסבל

 לועפל ונל המוקת ןיאש דע ונפוגו ונחורב ונשלחנ רבכ ,םישדח 16--15 םידבע

 הלודג הרימשה (ב .קזח-חורו בלה-ץמא ,המצעו חכה ותוא ונל רסח ,המ רבד

 ,הזכ תודבע ייחב רבכ םיסאומ םיבר (ג ,ןיע ףרהכ םאתפ לכה השענו ,דאמ דע

 ולא ,תומה-יכאלמל םיכחמו התימ וז אצמ תעל םיפצמ ,םייחמ תומה ond רחבנ

 .הלמה ןבומ אולמב בויא תורצ ,הארונה םתרצמ הלואגה יכאלמ םהב םיאורש

 םיעדויו ,ונתחפשמ ונדבאש ןמזב םייח ונל המל ,איה הדיחיה הלאשה

 ,םתעדל ע"א םידבאמה תעד ינב םישנא ונלצא ןיא עודמ ,ונילע הכחמה ונחנא

 תיבב םתדובע לכ תא ךרפב ונחוכ תיראשב ונצחוח תא םידבוע ונחנא דוע קר

 ? הדשבו

 רחשמ ונלצא רתסב ןומטה ידרחה שגר ינפמ ברה י"פע :יתעדל הבושתה

 ךשמב -- תויחל ונא םיליגר יכ םג ,ע"א דבאמב סואמל ונבלב עוטנו ,ונתודלי

 ןהמקנה שגר :םתרטמ -- םידחא לצא -- ןכ .בוט רחמ םוי תוקתב -- ונתולג

 לואש השעמ אל ףא השעמ תושעל תונדחפה תדמ ררוש ןכ ,דאמ הקוחר יכ ףא

 .ותעשב

 תא בטיה ונחנא םיעדוי ...ונאנוש תאטחו תכאלמ לקהל ונל אל יכ םג

 לכש, ם"במרה ירבדכו ,ונתאמ דחא לצני ילוא איה ונתדובע קר ,ונינפל רשא

 ןכ ."תומלשב הכוזה דיחיה ותוא רובע קר םהייח לכ םתדובע םידבוע םולעה

 םג ףא תויחל ןוצר עיבשמה ונתנבהמ הלעמל רתסנ חכ שי יכ תודוהל ונילע

 -- יתשרפש ומכו "יח התא ךחרכ לעב, ורמא אד ןוגכ לעו -- הזכ רעצ ייחב

 אל :איהו ,"ןוצר יח לכל עיבשמו ךדי תא חתופ, קוספה -- ב"צרת תנשב דוע

 רעצ ייח ,םייחב תויהל זא וכשומ חכ והזיאו ,וייחב םדא לש ושפנ הצק 'א םעפ

 nyt ,ונלש לכשמ רתסנהו םלענה חכ אל ox ?דאמ דע poy סואמו קוצמו

 -- "עיבשמה ,האירבה תניכ םילשהל ,ונתגשהמ הובגו ונתעדמ לדבנה ןוילעה

 ox יכ תורמל ףא ,םייחב תויחל .םייח לש "ןוצר, -- "יח לכל, -- תאז הרטמל

 .הקיפסמ הנעמ אצמי אל ,םייח יל המל ,ותלאשב קמעתי

 ויה -- םידחא םירבד םג ,םירבד תכירא דוע אל שיש םגה .ג"שת בא יז

 ,תורשפאה דוע יל ןיאש ינפמ ,םייסלו רצקל ינחרכומ ימע ינמל -- בותכל יתעדב

 םיחקלנה לצא דקתשא ומכ םה םינמיסה .המישר וחקלו .גה ירבח ויה לומתא יכ

 ונתלאשו :ונתוא תחקל ואובי טעמ דוע יכ םשורה תחת ונלכו ,הנמלחב תומלצ יגל

 .תמא PT ןוילעה ןוצר ינפמ ונוצר ונא םילטבמ + עוגל "ונמתת, םאה ,איה

 עמדב בתוכה

 ל"צז "לא יבר ןב AWN עשוהי

Tayסב ןורושי תדעל ' 

 ,60 קר וננה וישכעו םירבג 868 ונייה
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 ןוסנורחא השמ עשוהי ברה
 (הוקת-חתפ)

 ןינוקב ידוהיה םיחאה רבק

 לארשי יניד יפל ונתלוכי בטימב ונרבק ןינוק הנחמב םיגורההו םיתמה תא

 תיבב אלא ,ידוהיה ןימלעה תיבב םרבקל ונל ושרה אל ןפוא םושב לבא ,התרוסמו

 רטפנה םש םע קתפ ובו קובקב רבק לכב םישל יתלדתשה .ירצונה תורבקה

 תורבקה תיבב הדובעל שיא םירשעכ ונתאמ וחקלנ 42 ילויל 17-ב .'וכו ךיראתה

 םירבקב םש םירבקנה לארשי יתמ תא תונפל הדוקפ ןתנ ןינוק ריעה שאר .ינלופה

 ןרקבש דחא "םיחא רבק,ל תופוגה תא ריבעהלו םיינלופה ירבק ןיב םידחוימ

 וכותל וניפו םירטמ ינש ובחורו רטמ םירשע ךרעב רוב ורפח םש .תימורד תיברעמ

 הדובעה .דגנכש דצהמ רהה לע דרפנב םדוקמ ורבקנש םיגורההו םיתמה לכ תא

 וטבשב םהילע דמועה םרדעז דוקיפ תחת דואמל הבואכו הבוצע ,השק התיה

 ונועש לע לכתסמ היה אוה .םחכ תיראשב דובעל םידוהיה תא ץלאמ וחדקאבו

 חונל השרה אל .שדחה םיחאה רבקל ותרבעהלו תמה יוניפל תוקד שמח ןמז ןתונו

 תופרגמ וחקל :ןמקלדכ היה יוניפה ןפוא .םישודקה יפוגב ןנובתהלו טק עגרל

 י"עו ופוגב וא ותלגלג ךותל הפרגמה יניש ובחות וא םיתמה יניע ירוחב ורקדו

 םידבועה ןיב .םיחאה רבק רובל והוכילשהו לולצ דיס ופוג לע וקרז ,והלעה ךכ

 םרבקל יתמשש םירטפנה תומש םע םיקובקבה .םיתמה יבורק ןכ םג ויה םש

 .םרדנ'זה תואר ילב ךילשהל ידיב הלע דבלב םידחא .ףרצל ושרה אל ןושארה

 םתוא יתמשש םוקמב וראשנ םירטפנה תומש םע םיקובקבה לש םבור בור ןכבו

 .תעכ תוחנומ תופוגה ןיאש םוקמב הנושארב
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 ורבקנו ופסנש ןינוקב הדובע הנחממ םידוחי תמישר

mssםוקמב ירצונה תורבקה  

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,בקעי רביט

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,ןושרג רביט

 ןיבמוגב דלונ ,קוור ,םייח יקסננזופ

 ןיבמוגב דלונ יושנ ,םהרבא םיוביילפ

 ןיבמוגב דלונ דלונ ,קוור ,השמ טוק

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,לאומש סקיפ

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,םהרבא רנציוו

 ןיניטסוגב דלונ ,יושנ ,ףסוי וירוש

 ןיניטסוגב דלונ ,יושנ ,המלש קיזיא

 ןיניטסוגב דלונ ,יושנ ,םוחנ גרבדלוג

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,לאומש ריאמ ץיזדעיזד

 ץישקיב דלונ ,קוור ,באז ץיבובוקעי

 ןיניטסוגב דלונ ,קוור ,קחצי טנבוק

 ץישקי דלונ ,יושנ ,לאירתכ ץיבוקרמ

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,לאירזע ןמרטלא

 ץיבמדופ דלונ ,קוור ,םהרבא לסקיו

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,םהרבא םיובנש

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,ריאמ לאיחי רביט

 ןיניטסוגב דלונ ,קוור ,ףסוי ץיבוקבל

 ןיניטסוגב דלונ ,קוור ,ףסוי רבליזניפ

 ץיבמדופב דלונ ,קוור ,(השמש) ןושמש קאיניש

 ץיבמדופב דלונ ,דוד יקסבוקרטויפ

 ןיבמוגב דלונ ,קחצי סידה

 ןיניטסוגב דלונ ,קוור ,עפיל יקסבוטסורב

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,ןתנ קיזד

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,םוחנ טרבלג

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,יבצ םייח יקסבודיו

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,השמ יקסל

 ןיניטסוגב דלונ ,יושנ ,(רעזייל) רזעילא ןמסל

 קינסב דלונ ,יושנ ,ריאמ לאיחי ןמזיר

 ןיניטסוגב דלונ ,יושנ ,בקעי השמ קר

 ןיבמוגב דלונ ,קוור ,השמ גרבדרָא

1880 

1886 

1907 

1907 

1920 

1884 

1890 

1891 

1897 

1884 

1878 

1922 

1911 

1903 

1891 

1923 

1893 

1889 

1911 

1914 

1918 

1910 

1886 

1928 

1885 

1905 

1905 

1891 

1913 

1902 

1909 

1919 

5.4.42 

13.4.42 

23.4.42 

23.4.42 

1.5.42 

3.5.42 

4.5.42 

6.5.42 

12.5.42 

21.5.42 

18,5.42 

19.5.42 

19.5.42 

22.5.42 

25.5.42 

28.5.42 

29.5.42 

208,692 

212 

2.6.42 

3.6.42 

112 

16.6.42 

16.6.42 

12 

12 

222 

30.6.42 

2.7.42 

3.7.42 

4.2 

6.7.42 
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 ןיניטסוגב דלונ ,יושנ ,םהרבא ץיבוניסינ

 קינסב דלונ ,יושנ ,יבצ גרבנצלה

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,קלמ יקסניבאטש

 ןיבמוגב דלונ ,קוור ,באז אקשטאב

 ןיניטסוגב דלונ ,יושנ ,יכדרמ םייח ןמרמיצ

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,(רדנס) רדנסכלא לבורו

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,םהרבא רגיז

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,ריאמ רברק

 קינסב דלונ ,קוור ,ביל ץלוהנזור

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,ביל קישטנמ

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,המלש ץישפיל

 ןיניטסוגב דלונ ,יושנ ,ביל בקעי ליטמ

 ןיבמוגב דלונ ,יושנ ,השמ גנלש

 .ןינוקב ירצונה תורבקה תיבב אצמנ םרבק

1897 

1894 

1899 

1922 

1906 

1920 

1897 

1904 

1923 

1899 

1891 

1893 

1909 

 7.7.42 רבקנ

112 

1242 

12 

20.7.42 

22.7.42 

2.8.42 

5.2 

6.8.42 

8.8.42 

12 

31.1.43 

3.3.43 

 ,םורד דצל םידרפנ םירבקב ,אלמתנש ירחא ונרבק ,לודגה רבקה די לע

 .ד"יה קינאסמ יקסרימזראק שיבייל 'ר לש ורבקב ונלחתה



 דנאעשרעדיוו רעשידיז

 "גבעה ןטצעק TOT UID וד דא ,לָאמנייק טשינ גאז

 (קילג שריה)



 ליטָאמ ןויצ ןב קילאומש

 רעגַאל רענינָאק PR דנַאטשפיוא רעד

 טָאה ,ןיניטסָאג ָאטעג PN ןבעל ןטעדרַאמעג TD TW ייווצ ךָאנ

 -סױרַא טַאיװָאּפ רעניניטסָאג ןופ רענעמ עקיעפ-סטעברא 850 ,זדנוא ןעמ

 ןט15 םעד ןעמוקעגנָא ןענעז רימ PMN ,ןינָאק ןופ רעגַאל ןיא טקישעג

 ,1942 ,ץרעמ

 ,ןינָאק PR לַאזקָאװ ןפיוא טרַאװעגּפָא PIW זדנוא ONT ַָאּפַאטסעג יד

 ןעמונעגפיוא .טעטילַאטורב רעייז ןריפש וצ ןבעגעג זדנוא ייז ןבָאה דלַאב ןוא

 ןעוועג טשינ ךָאנ זיא רעגַאל רעד .חצר-תוכמ עכעלקערש oom זדנוא ןעמ טָאה

 ןענעז ןפָאלשעג PR ןעוועג טשינ זיא רעסַאוו .טקיטרעפעגסיוא ןצנַאג ןיא

 טשינ ללכב זדנוא ןעמ טָאה געט ייוצ עטשרע יד ןיא .דרע רעד ףיוא רימ

 "עלעטשרַאב, רעד ףיוא גָאט ןטשרע םעד דלאב קידנעייז .ןסע וצ ןבעגעג

Pm TINAדאב ןבָאה רימ ."טפנוקוצ, עקירעיורט רעזדנוא ןעזעגסיורָאפ ןיוש  

 רעשטיידדטסָא רעד TD ףעש רעד ,יקצעדנעי .עיניל-ןאב ַא ןעיוב טפרַאד

 ןסייהעג ONT רע .ןטעברַא ןפרַאד רימ OUR יוו ןזיוועג זדנוא ONT ,עמריפ

 ןלעטש טנעקעג םיוק טָאה רענייא רעדעי זַא ,ןשטנעמ ליפ יוזא סלער ַא ןגָארט

 רעמ ןיוש רענייא NIN טָאה ,גנַאג ןיא ןלַאפעג זיא רעצעמע IN ןוא .טירט א

 IND טגרָאזעג ןיוש JANN טייל-.סע-סע יד .רעצנַאג א ןביוהעגפיוא טשינ ךיז

 .עטעדנּוווראפ ןוא עטיוט ןלאפעג גָאט ןדעי ןענעז פעלק יד ןופ .םעד

 ,רעגַאל רעצישקאי ןופ ןדיי 150 ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז גָאט ןטירד ןפיוא

 םורַא TORY עכעלטע PR .ןאמ טנזיוט ייב ךרע ןַא ןעוועג pw ןענעז רימ

 ןַא ןעמוקַאב טָאה ָאּפַאטסעג יד .ץיבמעדָאּפ PID ןדיי ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענעז

 זדנוא ןעמ טָאה טסערפ יד PR רעטניוו .ןדיי ןדרָאמ וצ לעפַאב ןלעיציפָא

 זיא ןסע רעזדנוא .ןסיורד PR גנַאל-ןעהעש ןייטש ןוא ןַאטסיוא ךיז ןסייהעג

 ערעטיב עצרַאווש טימ טיורב ץרַאװש םַארג 250 ןופ ירפ רעד PN ןענַאטשַאב

 עסייה לסיב ַא -- "גָאטימ, רעד ןעוועג זיא טכַאנ ייב רעגייז א טכַא .עוואק

 .טשינרַאג רעמ ןוא -- וועקורב טימ רעסַאוו

 יינוא ףיוא ןפורעגּפָא דלַאב ךיז טָאה "גנורענרעד,, RIN IN Pr טייטשרַאפ

 יד ןענעז םענייא ןדעי ייב ;רעגנוה TD ןלַאפעג ןענעז ןשטנעמ .טנוזעג רעזד

 טנעקעג טשינרָאג זדנוא ןבָאה רעגעלפדןעקנַארק יד .ןרָאוועג ןלָאװשעג סיפ

 .זדנוא טימ ןבעגעג הצע IN ָאּפַאטסעג יד ןיוש ךיז טָאה רעבָא רַאפרעד .ןפלעה

 זיא סע רעװ .זדנוא ייב DONA רעטּפָא IX ןעוועג זיא "ָאדנַאמָאק-רעדנָאז,, יד

 ךָאנ ןרָאװעג טריטרָאּפסנַארט דלאב זיא רעגַאל pr קנַארק ןגיל ןבילברַאפ
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 רעד ןופ ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ּוװ ,רעגַאל-סגנוקיליטרַאפ x -- אנמלעכ

 ןופ ליפ .םשה-שודיק לע ןעמוקעגמוא ןענעז טנגעג רעקימורַא ןוא רעווַאיוק

 .ןרָאװעג טּפַאכעג זיא לייט רעטסערג רעד רעבָא ,ןפיולטנַא טווּורפעג ןבָאה ייז

 םעד דלַאב ןעמ טָאה טייקיניילק ַא רַאפ .טַאהעג טשינ טרעוו PP ON דיי רעד

 .ןעגנָאהעג "ןטקידלושרַאפ ,

 ןשטנעמ ןענעז רעטניוו .טרעגרערַאפ רעמ PON ךיז טָאה ןסע סאד

 רעגַאל PN ןענעז םורַא םישדח 14 PR ,ןקַארַאב יד PR ןרָאװעג ןריורפרַאפ

 ןַאמ 150 טקישעגקעווַא ןענַאד TD ןעמ טָאה רעירפ .ןדיי 60 mba ןבילברַאפ

 ןוא טיילכַאפ ןעוועג ןענעז ןדיי ענעבילבראפ 60 יד .שזדָאל ייב רעגַאל KR ןיא

 זדנוא וצ ןענעז טלָאמעד .ןרָאװעג רעסעב ליפ ןענעז ןעגנוגנידאב ערעייז

 עשיליופ יד ןופ .ץיוושיוא ןיא סעירָאטַאמערק יד ןגעוו תועידי ןעגנַאגרעד

 NOVA“ רעוועשרַאוו םעד ןגעוו טסּוװרעד ךיוא ךיז רימ ןבָאה רעטעברַא-ןאבנזייא

 SNA PQ זדנוא ONT הרובג רעשידיי ןופ OPN רעקיזָאד רעד .דנַאטשפיוא

 .טקיטומרעד

 עסקַאט יד TIN וצ ןרַָאפעגניירַא רעדיוו זיא ,1943 טסוגיוא ןט7 םעד

TDַאּפַאטסעג  -- PRרימ  TARTרעדיוו טעוו ָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ דלַאב  “IND 

 ONT :טקעמש ONT סָאװ טימ טסּוװעג טוג ןבָאה רימ ."עיצקעלעס , א ןעמוק

DRAןסָאלשַאב עלַא רימ ןבָאה .טיוט ןוא ןדייל ,םייוניע טניימעג לָאמ א רעדיוו  

 רעטצעל רעד רַאפ PR ,הטיחש רעד וצ ףָאש יד יוו ןריפ ןזָאל וצ טשינ ךיז

 ךיז טרעטנענרעד ףוס רעד זַא ,ןרעוו רָאלק זדנוא IND טעוו סע ןעוו ,הרירב

 ןעמַאזוצ זדנוא טימ לָאז -- םשה"שודיק לע por ןפרַאד ןלעוו רימ זַא ןוא

 .רעגַאל רעד רעייפ ןטימ קעווַא ךיוא

 יקסנישטַאבַאט .דנאטשפיוא רעד ןכָארבעגסױא זיא טסוגיוא ןטפ םעד

 -רעטנוא עטשרע יד ןבָאה ןיבמָאג ןופ שזַאלמַאק ןוא ןיניטסָאג ןופ טוניילק ןוא

 ןקידנענערב PR ןעגנָאהעגפיוא Pr ןיילא ןוא -- ןליוק טימ סעּפָאש יד ןדנוצעג

 -סָאג ןופ APT ןעגנַאהעגפיוא PT םעד ךָאנ ןבָאה קַארַאב-טפיוה PR .רעייפ

 ןעמונעג ךיוא ךיז ףיוא ןבָאה לרוג ןקיבלעז םעד .ןיבמָאג ןופ פיליפ ןוא ןיניט

 ,ףפארק רעטקַאד רעד PR ןיניטסָאג ןופ יקסלַאכימ המלש ןוא שטיוואניסינ

 .דנאלשטייד ןופ דיי ַא

 רענעי TD רַאמשָאק רעקיטולב רעד ןטיילגַאב Dm טעוו ןבעל ץנַאג ןיימ

 .הלהב רעקידרעייפ רעד וצ ןרָאװעג טרימרַאלַא זיא ָאּפַאטסעג יד .שינעעשעג

 Oy“ ,רימ ןענעז ,הפירש יד ןשַאלעגנייא ןבָאה רעשעלרעייפ יד יוו םעד ךָאנ

oyןרָאװעג טלגנירעגמורא ,ענעבילבעגנבעל  PDיד .ךַאֹו רעקרַאטש 8  

 BAN“ ןוא עטנערבראפ ,עטיוט עלַא ןפעלשוצנעמַאזוצ ןליופַאב ןבָאה ןשטייד

 ןסייהעג ןיבמָאג ןופ דיי ןרעטלע IW WWI TN ךימ ןוא -- רעגַאל ןופ ענעגנָאהעג
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 יוו ,ןבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע ONT ןעוועג זיא (ONT םיתמ יד ןכוזרעטנוא

 רעטשרע רעד זיא קילעפוצ .(ןטיוט ַא טימ ןעוועג קסעתמ ךיז בָאה ךיא

 ןיימ ;יקסלַאכימ המלש ,רבח-טנגוי א םעניימ ןופ ןעוועג רעפרעק רעטיוט

 קידנטלַאהַאבסיוא ,קירטש רעד TD ןעמונעגרעטנורַא TON םיא טָאה רעדורב

 ONT זָאכיסּפ-דרָאמטסבלעז NIN -- ךיז ןעגנעהפיוא OW ,ךיז ראפ קירטש יד

 וצ זַא SPT טָאה ןזיװעגסױרַא .גָאט םענעי PR ןעמונעגמורַא ןעמעלַא זדנוא

 ,טבעלעג ךָאנ טָאה רע לייוו ,קירטש ןופ ןעמונעגרעטנורַא םיא רימ TART ירפ

 DIN PR ליוק ַא ןסַאשעגניירא ךָאנרעד םיא ONT ןַאמ-.סע-.סע TN ןוא

 ןעמעלַא םעד ץָארט ...ענדָאמ ןוא ,ןטיוט םוצ ןעגנַאגעגוצ OWN PR ןיב

 ןופ רע זיא וצרעד ןוא -- ןסָאשעג ,ןעגנָאהעג ןעוועג ןיוש זיא רע סָאװ

 ןוא קערש סיורג ןיימ וצ רע ONT -- רוחב רעכַאװש ַא ןעוועג I קידנעטש

 טשינ ANT ךיא ..טנעקרעד ךימ ךוא PIN ערעדנַא ONT טנפעעג גנוניוטשרעד

 ןַאמדָאּפַאטסעג םוצ ןעגנַאגעגוצ PI PR .קיטייו םעד ןבעלרעביא טנעקעג

 תושקב ערעזדנוא רע טָאה ,דימת יו .ןסישרעד ךימ לָאז רע ןטעבעג ןוא

 .טליפרעד טשינ

 -- -- — ןבעל ןבילבעג רעטייוו ןיב ךיא

 טייג ?WAN רענינָאק PR געט ערעווש יד ןופ טסנעפשעג רעקיטולב רעד

 .ךיז דנעוו PRAY PR PT IVP PRI ,םוטעמוא ןטש א יוו ךָאנ רימ

 .טָאטש PR םשור ןקיטלַאוועג ַא טכַאמעג טָאה שינעעשעג עשיגַארט יד

 פעק ענעגיובעג טימ ןענעז ,ןבעל םייב ענעבילבעגרעביא-קילעפוצ יד ,רימ

 םעד ןעמעשרַאפ טזָאלעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןדלעה ערעזדנוא ראפ ןענַאטשעג

 ענעבילבראפ טשער יד ןענעז ,ןדייל PR ןייפ ןופ TORT ייווצ ךָאנ .דיי ןעמָאנ

 .ץיוושיוא PP ןרָאװעג טקישרַאפ
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 רעגאל רענינַאק ןופ טנעמוקַאד רעשיגארט

 (ה"ע ףייז םהרבא ןופ האווצ)

 (לארשי תנידמ ןיא תואטיגה ימחזל ץוביק ןופ)

 רעטצעל רעד זיא טנעמוקַאד רעטכַארבעג-ןטנוא רעד

 ןייז ןיא טָאה ףייז םהרבא .ד"יה ףייז םחרבא ןופ שטנווו

 -עּפש JIN עיזַאנמיג רעניניטסָאג רעד PN טנרעלעג טנגוי

 טָאה גנַאל טייצ ַא .םעדייא רעניניטסָאג ַא ןרָאװעג רעט

 א טימ טריפעגנָא ONT רע YW ,גיצנאד PN טבעלעג רע

 .טייקיטעט רעשיטסינויצ רעטגייווצרַאפ-טיירב

 -עגרעבירַא PT םהרבא זיא גירק PP ךורבסיוא םייב

 טייקיטעט PT ןגעוו .ןיניטסָאג ןייק החפשמ ןייז טימ ןרָאפ

PXרעניניטסָאג םעד  Kovaטלייצרעד טרעוו  PNRל א  

 יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעג זיא רע ."סקנפ, PN ןעלקיטרַא

 ןיא טרעוו רע .ןינָאק ןיא רעגַאל-סטעברַא םעד ןיא ןשטייד

 טביולעג ,("סקנפ, PN טכעלטנפערַאפ) ,ןטעברַא עסיוועג

INDענייז וצ טייקנבעגעגרעביא רעכעלטנדרַארעסיוא ןייז  

 .רעגַאל ןיא םירבחטימ

pTַא ןבירשעג ףייז םהרבא טָאה ,"שטנווו רעטצעל ,  

 -רעביא ON ONT רע .רעגַאל PR דנַאטשפיוא ןראפ גָאט

 INI ןוא ,טעברַאעג DONT ONT סָאװ ,קַאלַאּפ NOX ןבעגעג

 טקישעגרעביא טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד זיא המחלמ רעד

 .לארשייץרא PP ןירעגעווש PRIS ןרָאװעג

 12.8.43 םעד ,ןינָאק

 : שטנווו רעטצעל ןיימ

PRXלַאיזַאנמיג ,ףייז לאירזע רעדורב ןיימ (1 :ןייז וצ עידומ טעב - 

 טַארייהרַאפ ,(ַאלירַאמ) םירמ רעטסעווש ןיימ )2 ,ביבא-לת PR רָאסעּפָארּפ

vnךאלב ךירנייה  prרעטאטש ַאנילעצ ר"ד ןירעגעווש ןיימ (3 ,םילשורי , 

 .הפיח PR Posy is ,ליטאמ ענעריובעג

 : עביל רעייז עניימ

pxױזַא יוו ןסיוו טלָאז ריא זַא ,ליוו  PRןענעז עילימַאפ ןיימ טימ  

 TD ןרָאװעג ןסירעגסױרַא PR ןיב 1942 ,ץרעמ ןטפ םעד :ןעמוקעגמוא רימ

 רעניניטסָאג ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,רעהַא NT ןרָאװעג טקישרַאפ TN םייה רעד

 ןרָאװעג טקינייפעג טױט OW זיא טפלעה א יו רעמ an ,רעגַאל-סטעברַא ןיא

 רָאּפ א ןעמענ Pr ןלעוו ראפ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז JO א ,טעברַא רעד ייב

 .סעכעלנע סעפע רעדָא ,לפָאטרַאק

 אינימ יורפ עביל ןיימ זיא 1942 ,לירפא ןט16--17 ןופ טכַאנ רעד ןיא
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 ַאלַאס רעטומירעגיוש ןיימ Th ימענ-הנליא רעקירָאי 4 רעניילק רעד טימ

 -קעווַא ןיניטסָאג PR בושי ןשידיי ןצנַאג םעד טימ ןעמַאזוצ ,טכַאנ ייב ,ליטאמ

 ןייק ייז ןעמ DONT טריפעג TR ,רָאנ ןסייוו רימ .טיוט םוצ ןרָאװעג טריפעג

 ןרָאװעג טריפעג ייז ןענעז ,רעשמ רימ ןענעז ,טרָאד TD ןוא ץיוועינשָארק

 .ליוק ןופ טייו טשינ ,הטיחש רעד וצ ָאנמלעכ ןייק

 לאונמע ,ךעלרעדניק ערעייט עניימ .טרעהעג טשינ רעמ ייז ןופ INA ךיא

 ןוא ןיניטסָאג ןופ ןפָאלטנַא עינעלדעשיוו ןופ גָאט PR ןענעז ,תימלוש ןוא

 [YOR רעטָאפ-רעגיוש רעד .עשרַאוו PP ןהקבר טימ WT WW ןעמוקעגנָא

 ,4.11,41 םעד ןברָאטשעג .עשרַאוו PR ןעוועג זיא ליטאמ

MOטָאה 1942 ,ילוי  ONT PTןביוהעגנָא קילגמוא  PRהקבר .עשרַאוו  

 דוד זיא 43(.19.1) םעד .6842 םעד DAD DIS ןרָאװעג טּפַאכעגקעװַא זיא

 ןעוועטַאר קידנלעוו ,ןאד ONT רע .עשרַאוו TP ָאטעג PR ןעמונעגקעווא ןרָאװעג

 pa טבעלעג ןבָאה ייז ּווו ,קַאלָאּפ א וצ ייז ןבעגעגקעווַא ,רעדניק עביל עניימ

 -סיוא PT PR NOMA ןופ סיורא 1943 ץרעמ ןיא זיא POR דוד .1943 ,ילוי

 רימ DONT רע OND בייהנָא ןעוועג זיא רימ וצ ווירב רעטצעל pr .ןטלַאהַאב

 ערעזדנוא ןופ ףמאק ןשידלעה םעד ןבעגעגרעביא ןטייהלצנייא עלַא טימ ןַאד

 .1943 ,חספ ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,עשרַאוו ןיא רעדירב

 רעדניק עניימ ןופ ןעמוקַאב גנילצולפ ךיא בָאה 1943 ילוי ןט14 םעד

 -סיוא טימ ןעמַאזוצ SPOON PN לעטָאה א PR ךיז ןעניפעג ייז זַא ,העידי ַא

 זיא ייז pom ןעמַאזוצ .לארשי-ץרא ןייק TIPE בורקב ןלָאז ייז ןוא רעדנעל

 16.7.43 םעד זיא ןַאד .רעלסערב אשאט TS יורפ ןייז טימ ליטאמ םעניב ןעוועג

 .(אילוז) תימלוש רעטכָאט רעטבילעג ןיימ TD טרַאקטסָאּפ עטצעל יד ןעמוקעגנָא

 ןיימ טימ .ןילרעב ןייק טרָאפ יז זַא ,רעדָא רעד IX טרופקנַארפ ןופ טביירש יז

 םעד טימ ןעמוק לָאז לאונמע זַא ,טביירש יז .ןרָאװעג טדיישעצ יז זיא ןוז

 .טשינ תועידי םוש ןייק ייז ןופ ךיא בָאה טלָאמעד טייז .טרָאּפסנַארט ןטייווצ

 no ,ןזעל לָאמ ַא ךָאנ ייז ןלעוו רעטרעוו יד ביוא .טבעל יז יצ טסייוו רעוו

 .ייז ראפ טבעלעג רָאנ ךיא בָאה קילבנגיוא ןטצעל םוצ זיב זַא ,ןסיוו ייז ןלָאז

 לרוג רעזדנוא .60 רָאנ ןבילבעג IND 687 TD רימ ןענעז רעגַאל PR ָאד

 וצ ידכ ,זדנוא ךָאנ ןעמוק טײליָאּפַאטסעג יד ןלָאז ירפ ןגרָאמ .טעמתחעג זיא

 .טיוט OW זדנוא ןריפ

 -רַאפ וצ PON ,ןפיוקרַאפ וצ רעייט ןבעל רעזדנוא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ

 .דרָאמטסבלעז ןייגאב וצ ןוא ןענערב

 !ימד יסכת לא ץרא
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 'זאלמאק שיבייפ לש ותאווצ

 1943 טסוגואב פ"ה ,ןינוק

 !יריקי

 יתעגה 1942 ץרמב 8"ב .םויה דע וניתורוק תא תוטעמ םילמב םכל רוסמא

 868 ןאכל ואבוה .ןינוקב הדובעה הנחמל ,םכלוכלו יל רקיה ,ינתוח-יבאו ינא

 .םידוהי

 יתלוכי ךכל תודוה קר .םידוהיה ןקז יתרחבנש ,אוה לזמ יכ ,ךירעמ ינא

 ושרוג לירפאב 1772 .םייחב יתויה ןמז לכ רקיה אבא לש an לע רומשל

 הבוהאה ונתבו הישיראמ ,הרקיה ונמא םהיניב ונתחפשמ ינב לכ ןיבמוגמ

 .םייחב דוע םניא םה -- לילעב ינא עדוי ,שוריג לש ושוריפ המ .הציירפ

 תחא הפיאש הרתונ יל .םכל ראתל ולכות -- ונייחל זא היה םעט המ

 לבא ,תוארתהל םעפ לכונ דועש ידכ ,רקיה וניבא לש וייח לע רומשל :דבלב

 .תרחא הצר לרוגה

 60 לע יכ ,םיעדוי ונא .וניתוריינ ופטסיגה החקלשמ ינשה םויה רבכ

 .תומ טפשמ ץרחנ םירתונה שיא

 ץרוח אוה ךכ ידי לעש תורמל ,וילא ינתחקל הצור רשא ,דחא יוג שי

 ולכות ךכ לע ,רקיה יבאמ דרפיהל אל יתטלחה לבא ,לרוג ותוא ומצע לע םג

 .הקסרַאברַאג בוחר ,ןאנזופב הקבירקופ סקַאמ pa עדויהל

 ונחנא ןיא .ונדצמ תונדחפ וא תעד תולקכ םכיניעב רבדה הארי לב

 םג ףרצמ ינא ,תויחל המ םשל ונל רתונ אלו וניניע ואר רתוהו יד .הלאכ

 ראורבפל 22-ב דלונ רשא ,בוהאה ונדלי לשו הרקיה הישיראמ לש םהימוליצ

 .הרקיה ונמא םעו הישיראמ םע דחי הפסנו 1940 תנש

 ןמדזתו חילצנ קר םא ,ןושמשכ גוהנל םיננוכתמ ,ירבחמ המכ דועו ינא

 .תאזכש תונמדזה ונל

 .המימת הנש תועידי לכ והועיגה אל תוחפשמהו ירוהמ ,ןואיל ,קראממ

 .םהב םג הלכ רבכ ושעש ,ושוריפ

 ררוגתהש ,גרובמהמ רקאהנייטש סקאמ יממ עדויהל ולכות ונייח לע םיטרפ

 -וטנאק הלסוי וא ןיבמוגמ ,יקסבוקאינשיוו באלצאו יפמ םג ילואו ,הנוטלאב

 .ןינוק זוחמ ,שולסינמ יקסבור

 איהו וניפב תחא השקב ,םינורחאה ונייח יעגרב בתכמה תא בתוכ ינא

 .קיפסמ הז היהי אל ירה -- ומקנת אלש המכ .המקנ

 ,םרוהי ,קמאס ,הרוד ,שאדא ,הינאפ :םכתא םיקשנמ רקיה אבאו ינא

 .הרימעו היגוס הינג

 ץמאו קזח

 שובייפ
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 (שטיװָארעזַא) ךובירט הרש
 (קרָאײוינ)

 ןענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ןייגוצרעבירַא ליצ ןטימ ןינָאק טזָאלרַאפ רימ ןבָאה 1939 רעבמעווַאנ

 טניווועג ןבָאה סע ּוװ ,שטיװָאנַארַאב PP געוו ןפיוא ,ץענערג עשיטעיווָאס יד

 יד וצ טרעהעג ןַאד טָאה שטיװָאנַארַאב .סַאנָאי ןוא ןבואר רעירב ייווצ עניימ

 ןסור יד ןבָאה ,ןליופ טריפוקַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו 1939 AK ןיא .ןסור

 זדנוא OND געוו רעקיצנייא רעד .גוב ךייט IPA ץענערג רעייז טקורעגרעביא

 .(עשרַאוו ךָאנ עיצַאטס-ץענערג א) ןיקלַאמ טָאטש יד JT טנָאקעג טָאה

wonןעוועג טשינ זיא ,טנאה רעד ףיוא גנילגיוז א  PPRןעמוקוצכרוד דייר  

 .תוירזכא עשטייד עכעלקערש ןגעוו טלייצרעד ןעמ טָאה ןיקלַאמ עגונב .גוב םעד

 ןבָאה ,עּפָארײא ץנַאג ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,טניה"ףלעוו עשטייד יד

 ,דיי רענעטלַאהַאב א ןענופעג רָאנ ךיו טָאה סע ּוװ ,טקעמשעגסיוא PR טגָאיעג

 ףיוא PX PT ייב טַאהעג טָאה דיי א סָאװ POR ןעמונעגוצ טָאה'מ

 PORN ONT .טניה עטציירעגנָא TD jo us ןוא ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ ,ךיז

 זיא ָאטעג PR ןביילב וצ IND רעד :ןקָארשעגּפָא טשינ םענייק WAX טָאה

 .רעסערג INI ןעוועג

 א רַאפ טָאה רעכלעוו ,רעלגומש ַא ןענופעג ךיא בָאה עשרַאוו ןיא

Joןרעביא ןריפוצכרודַא זדנוא ,טגָאזעגוצ טלעג  PR TONיד ןדיימסיוא  

 TINT PN ןרילרַאפ וצ סָאװ טאהעג טשינ ןבָאה רימ .סנטסָאּפכַאװ עשטייד

 -ןצפופ ןיימ ,רעדנַאסקעלַא INO JO .ןגַאלשרַאפ ענייז ףיוא ןעוועג םיכסמ

 יירד ןטימ PIN יו ,ןרעזייפ TD טאנג קעטולַאס ןוז-ןרעטסעווש רעקירָאי

 .רימ טימ ןעוועג ןענעז טנאה רעד ףיוא םירמ TPP ןקיטַאנָאמ

 -רעביא ןַא ןעוועג ןיוש זיא ןאב רעד טימ ןיקלאמ ןייק ןעמוקנָא ןזיב

 PR POR רימ ןענעז ,טכאנ ייב ףלע ןיוש ,ןאב רעד pp poo .שינעבעל

 רימ סָאװ ,ײצילָאּפ עשטייד ןעוועג ןענעז עיצאטס-ןאב רעד ףיוא :דלַאוו ַא

 .ןטימעגסיוא קילג םוצ ןבָאה

 ,טניה ןופ ןעיירעליב עקרַאטש טרעהעג רימ ןבָאה סנטייו רעד ןופ

 טרַאװעג זדנוא ףיוא טָאה דלַאװ PR .ןשטנעמ ןופ ןדלַאוועג ,ןענייוועג ןוא

 יוזא ,קידנעטש יװ ןבָאה טנגעג רעד TD ןרעיופ יד :הנכס ערעדנַא ןא

ONT PINןלַאפאב ,עידעגַארט עשידיי יד טצונעגסיוא ,לָאמ  TINיד טביורַאב  

 רימ ןבָאה רעלגומש רעזדנוא PINT ַא .טנעה:ָאּפַאטסעג יד ןופ עטעװעטַארעג

 לרפ רעד PR סנגרָאמוצ רימ ןענעז קילג םוצ .ןטימעגסיוא ONT ךיוא
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 ַאד Czerwony Bor רוב ןטיור PR ץענערג טייז רענעי ףיוא ןעמוקעגנָא

 ןבָאה ןשטנעמ עסעװרָאב PR עקירעגנוה רעטרעדנוה .םונהיג רעיינ ַא רעדיוו

 ןיהווו TIN IND וצ PT טימ סָאװ ,טסּוויעג טשינ טסָארפ ןקידנסייב א ייב

 .תעל-תעמ ןיא לָאמ ןייא ,דנַאל ןפיט ןיא ןעגנַאגעג זיא ןַאב יד .ןזָאל וצ ךיז

 ,עטַאכ עשירעיופ א PR ןעמוקַאבניירא Pr רימ yx טלעג JO א ראפ

 סנגרָאמוצ .ןקיטכענוצכרוד טעב א PN ןסעוצּפָא ןגָארקעג ןבָאה רימ ּוו

 ,עיצַאטס רעקידרעטייוו ַא PR טריפעגּפָא ןטילש ַא טימ רעיופ רעד זדנוא טָאה

aןעמוקַאבוצנײרַא ךיז רעטכייל ןעוועג זיא סע  PRגוצ א . PRךעלדנע , 

 .שטיוואנַאראב PR רעדורב ןיימ וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ,ןרָאפ העש סקעז ךָאנ

 ,ליצ רעזדּנוא טכיירגרעד רימ ןבָאה ךעלדנע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע

 -עג גנַאל טשינ ONT ONT ךיוא רעבָא .ןעורסיוא ןענעק ךיז ןלעוו רימ ןוא

 ןייר PT טפרַאדעג DONT טָאטש עװָאטַאיװָאּפ א סלַא שטיװָאנַארַאב .טרעיוד

 טנָאקעג טשינ טרָאד רימ ןבָאה רַאפרעד ןוא ןטנעמעלע ערעכיזמוא ןופ

 ןליוּפ PP ןרָאפ וצ קירוצ טרירטסיגעררַאפ Pr TINA סָאװ ;יד .ןביילברַאפ

DNAטריטסערַא ןעמ  TXריביס ןייק טקישעגּפָא . WANסָאװ ,זדנוא  TANT 

prרעגריב עשיטעיווָאס ןביילב וצ טרירַאלקעד , PT TINAןצעזַאב טנעקעג  

pxךעלטעטש עניילק  wmעקרַאטש ַא זדנוא רעביא ךעלגעמ ןעוועג זיא סע  

 .לָארטנָאק

 טפאשטרַא עניילק א ןעוועג זיא שטיװָאנַארַאב ןופ רעטעמַאליק קיסיירד

 OVW“ ןיימ .טעברַא ןגָארקעג רימ ןבָאה אד .ַאיַאנסעל עיצַאטס"ןאב יד ןוא

 טניווועג טָאה סע ּוװ ,עלעטעטש ןיילק א קצעלק ןייק ןרָאפעגּפָא זיא ןוז--ןרעט

 .רזוע רעדורב רעטסטלע ןיימ

 עשידיי א PR קַאטרַאט א ןעוועג זיא סע ּוװ לפרעד א זיא ַאיַאנסעל

 ךיז ןבָאה טרָאד .(טריזילַאנַאיצַאנ סע ןעמ טָאה רעטעפש) .עינרַאלָאטס

 -קעריד א ;םיטילפ תוחפשמ עכעלטע ייז ןשיווצ :תושפנ עשידיי 70 ןענופעג

ONDרעטלַאהכוב א :קַאטרַאט םעד ןופ רעטלַאהכוב א ;עלוש א ןופ  TDרעד  

 טייצ עקיור יד .רימ ןוא עיצַאטס-ןאב רעד TD קינָאוורעיק רעד ; עינרַאלָאטס

 .1941--1940 ןופ ,רָאי PPR יוו רעמ טשינ ןטלַאהעגנָא טָאה זדנוא ייב

 יד לָאמ ont .יירעפיול רעדיוו ןוא סעבמַאב רעדיוו .המחלמ רעדיוו

 ןיוש רעדיוו ןוא ,עיצַאּפקָא עשטייד עכעלקערש א .המחלמ עשטיידישיסור

 ןיא עילימַאפ ןיימ טימ ןיוש ךיז ךיא ןיפעג 1943 גנַאפנָא .לָאמ ןטייווצ םוצ

 .ןטָארד עקיכעטש רעטנוא Pw לָאמ ONT .ָאטעג

ONTעכלעוו ;ייצילָאּפ עטנּפָאװַאב ךרוד ןטיהעג טרעוו ָאטעג םוצ רעיוט  

DNAטכער טַאהעג  IXןסיש  TDNסָאװ ;םענייא ןדעי טֹרָא  ONTטווורפעג  

 םענופ ןייגוצסיורַא טכער ONT .שינעביולרעד א ןָא אטעג סאד ןזָאלרַאפ וצ
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 ןרעסיוא ,טעברַא ףיוא טקישעג טָאה ןעמ עכלעוו OT INI טַאהעג ןבָאה אטעג

 ןדיי יד טָאה ןעמ .(עטלָאצַאב טשינ TX עטסרעווש יד ,ךיז טייטשרַאפ) ָאטעג

 ,טכיזפיוא רעשַיײצילָאּפ רעטנוא קירוצ ןוא טעברַא רעד וצ טריפעג

 ןבָאה רימ .ךעלגערטרעד ןעוועג סגעװבלַאה זיא ָאטעג ןיא ןבעל סַאד

 ערעווש גונעג ONT ןרעטיברַאפ IW טשינ ןרעדנַא םעד רענייא טימַאב ךיז

 ןופ קידנפיוקראפ ,ןסַאּפַאז עקידרעירפ יד ןופ טזייפשעג Pr ןבָאה רימ .ןבעל

 .בוטש ןופ POX PIN TN סעטַאמש עטצעל יד ּפָארַא ךיז

 TD עיצַאדיװקיל עניימעגלַא יד ןבױהעגנָא PT ONT טייצ רָאי ַא ךָאנ

 ןבָאה רענעמ לייט NR .עקנַאזיטרַאּפ ןגעוו טסעומשעג טָאה'מ .ָאטעג םעד

 ךרוד ,דלאוו גערב םייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עינרַאלָאטס רעד PR טעברַאעג

 טָאה ,ךעלגניי עקיטרָא רעסיוא .ןפיולטנַא וצ ןריקיזיר טנָאקעג טָאה'מ ןכלעוו

 םוש ןייק זַא ,טסּוװעג ךיוא ןבָאה רימ .טנגעעג יד טנעקעג טשינ רענייק

 ןענַאװ PD PX ,רעוועג IN ןשטנעמ TP PW טשינ טמענ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ

 TINA עקנַאזיטראפ א ןגעוו ןדער TX ןטכַארט !רעוועג ןעמענ רימ ןלָאז

 טנָאקעג PNR INT יוו .עילימַאפ ןייק טאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,יד ,טנָאקעג

 רימ ?דניק קירעי ייווצ א טַאהעג ART ךיא nya ,םעד ןגעוו ןעמולח וליּפַא

 ,טנגעזעג PT“ טעברַא רעד וצ ןייג ןרַאפ ןוא ןייג ןפָאלש ןרַאפ גָאט ןדעי ןבָאה

 טרעהעג רימ ןבָאה גָאט ןדעי .ןפערט רעדיוו ךיז ןלעוו רימ יצ קידנסיוו טשינ

 סעיצקַא ןעמוקעגרַאפ Pw ןענעז ךעלטעטש עקידתונכש יד PN זַא ,תועידי

TIXןַארַאפ טשינ ןיוש ןענעז סע  PPןדיי  PP PXרעד ןבָאה רימ .סָאטעג - 

 .ןכיירגרעד זדנוא וצ ךיוא טעוו ON ,טנעמָאמ ןכעלקערש םעד גָאט ?TTP טרַאװ

PNגָאט ןסיוועג ַא , PRןעוו ,1943 ראורבעפ  PRךעוועג זיא ןסיורד  

 DN טעברַא רעד TD ןעמוקעגקירוצ רענעמ ןענעז ,טסָארפ רעכעלקערש א

 WO טָאה ,אטעג םענופ רעטעמָאליק ony ךרעב oxen ןיא זַא ,טלייצרעד

 זיא ONT ןעמעוו OND ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .רעבירג עגנַאל ןבָארגעגסיוא

 -- טנעמָאמ םעד טרַאװרעד טרינגיזער רימ ןבָאה טציא .טיירגעגוצ ןעוועג

 ןעוו ,סגָאטרַאפ .1943 ץרעמ ןט13 םעד ןעמוקעגנָא עקַאט רעדייל זיא סָאװ

 -עגמורַא ןרָאװעג NOVI ONT זיא ,טעברַא רעד וצ סיורא ןענעז רענעמ יד

 ,ייצילָאּפ עשיסור-סייו טימ ןעמַאזוצ ,טָאה ONT ,ָאּפַאטסעג יד ךרוד טלגניר

 טימ ןוא ,ערוכיש .ָאטעג סָאד ןרידיווקיל ןופ "עיצקַא, רעד וצ ןטָארטעגוצ

 ,תונברק יד ןופ ןייועג עכעלקערש סָאד ןוא ,רעטרעוו-לדיז ןוא ןעיירשעג

 PIV זיא סע WM ,גנוטכיר רעד PR ןשטייב טימ ןבירטעג טָאה'מ עכלעוו

 -מורא ןעמעלַא טָאה ךורבנעמַאזוצ PR קערש א .רעבירג טיירגעגוצ ןעוועג

 טנָאקעג ONT ONT יוזַא יו ןעמענַאב טשינ PR ןָאק טנייה זיב .ןעמונעג

 ןטימ PR ןוא OW OW ןעגנַאגעג ןענעז םירוחב טימ ךעלדיימ עגניי .ןריסַאּפ
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 ןזיוואב ANT ,דמעהטכַאנ ןזיולב ןיא סעװרָאב ,טנַאה רעד ףיוא דניק לציפ

 יד ןייגוצכרודא יײצילַאּפ ןוא סעצווַאפאטסעג עדליוו יד TD ןגיוא יד ןיא

 AND ןעוועג ןיוש PND NVI NOVI םענופ סיורַא ןוא -- ןטָארד עקיכעטש

 ךיא PD טכַאדרַאפ PIP ןזייוווצסיורא טשינ TD PX ,טירט עכעלעמַאפ טימ

 .עיניל-ןאב עטנעָאנ יד ןעגנַאגעגכרודַא

 ּוװ קידנסיוו טשינ ,דלַאװ עמאס PR דניק ןטימ ןענופעג Pr באה'כ

PRןיפעג  IS PM BWR Prןייג . ANT PRוצ טמיטשַאב  PAרעד ןיא  

 ,ןיירא קסיפ pr בייל םעד ךיילג ייג PR זַא טסּוװעג בָאה'כ .עינרַאלָאמס

 ןפערט וצ גנארד םעד תמחמ ,טכַא ןייק טגיילעג טשינ ףיורעד בָאה'כ רעבַא

 בָאה רעדייל .ןפױלטנַא ןעמַאװצ ןענעק וצ ןוא ענעגייא יד ןופ ןצעמע טרָאד

 קילג רעזדנוא IS TN .ןפָארטעג טשינ ןדיי יד ןופ םענייק Pw טרָאד ךיא

 JO א ןעוועג זיא טרָאד שטָאכ .טקרעמַאב טשינ זדנוא רענייק PIN טָאה

 טעדנעוועג ןעוועג זיא טייקמַאזקרעמפיוא סנעמעוו ,םייוג עשיפרָאד יד ןופ

 .ןביורַאב I ָאטעג םעד

 טלגנירעגמורַא ןבָאה ןשטייד יד זַא ,טסווורעד Pr PR בָאה רעטעפש

 ,טעברַאעג טרָאד ןבָאה ONT ,ןדיי עלַא PR ָאטעג ןרַאפ ךָאנ עינרַאלָאמס יד

 ya PR“ םירוחב עגנוי עכעלטע .עיצקַא-עיצַאדיװקיל רעד וצ טריפעגסיורא

 רעד PR ןעמוקעגמוא רעטעפש ןענעז ייז ןופ לייט א .ןפיולטנַא וצ ןעגנול

 .עקנַאזיטרַאּפ

 ףניפ טרעיודעג ONT ONT ,געוו ןיימ ןגעוו ןבעגוצרעביא רעווש זיא'ס

 א טריפעג ךימ ONT ,ןענופעגסיוא רעטעפש ANN PR יו .טכענ WR געט

 רעטוג ַא PR טייצ עצנַאג א ןעגנַאגעג Pa PR סָאװ ,לאפוצ רעכעלקילג

 .גנוטכיר

 םייב עטַאכ א PN טּפַאלקעגנָא ךיא בָאה טנװָא ןטשרע םעד ןיא דלאב

 יד זַא ,טלָאמעד טכַארטעג טשינ INA PR .("רָאטוכ ,) דלַאוו ַא ןופ גערב

 ןיימ ןדיי ןופ םיאנוש ןעוועג ןענעז עלַא .קילגמוא ןיימ ןייז ןענָאק ןשטנעמ

 םעד PR טזָאלרַאפ POON ןייז וצ טשינ ןוא שטנעמ ַא ןעז וצ ןעוועג זיא רעגאב

 עטוג ףיוא ןפָארטעגנָא בָאה PR זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד .דלַאוו ןסיורג

 ןטלַא ןַא ןגָארקעג בָאה'כ .דיילטימ רימ טימ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 עסעװרַאב יד ףיוא דניק ןרַאפ ןוא רימ ראפ ןשָאלַאק ןוא לטנַאמ םענעסירעצ

 .ןטלַאהעג PT ONT ONT ןוא סיפ יד וצ ןדנובעגמורַא ןשָאלַאק יד בָאה'כ .סיפ

 "עג ךיוא בָאה'כ .ןרעוו וצ ןריורפעג PD טעטערעג זדנוא ןבָאה סעטַאמש יד

 ןוא ןײרַא לקעז ןיא טיורב לקיטש x ,דניק ןרַאפ ton לשעלפ x ןגָארק

 .געוו ןקידרעטייוו ,ןקידלרוג ןפיוא ךיז טזָאלעג רעטייוו

 ,עטָאלב יד .טייגעצ יינש רעד ןעוו טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד
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 סעשזולאק עסיורג ןפַאשעג ,ןגעוו עלא טקעדַאב ONT ,יינש טימ טשימעגסיוא

TIXןרופש יד ןסָאגרַאפ  TDםעניא סעקשזעטס יד  STONרעטנוא ,טכַאנ ייב  

xרעד וצ ןריורפעגוצ ,םיוב  Twבָאה  ONT PNRרימ וצ טעלוטעגוצ דניק  

TNטכַאנ ייב .רעפרעק ןיימ טימ טמערַאװּרעד  Prןקָארשעג  ONDףלָאװ א , 

 טשינ ךימ לָאז רעכלעוו ,רעיופ א רעדָא ,שטייד א ראפ -- גָאט ייב ןוא

 ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ רימ בָאה'כ .טנעה עשטייד יד PR ןבעגרעביא

 ןעיצ דנַאלסורדסייוו PR רעדלעוו יד .ןריסַאפ רעטייוו INP זדנוא טימ סָאװ

 PR ןיב ,ןרילראפ וצ ONT קידנבָאה טשינ .רעטעמַאליק רעקילדנעצ ףיוא ךיז

 טסַארפ םעד קידנליפ טשינ ,ןעיינש PN ןעגנַאגעג PI PN .ּןעגנַאגעג רעטייוו

TSםעד ןיא זַא ,טלעטשעגרָאפ רימ בָאה'כ .רעגנוה  WP TORYןעמוקמוא ןעמ , 

 קידנעייז ,ןייג ױזַא TA NP גנַאל יו .המשנ עקידעבעל ןייק קידנפערטנָא טשינ

 לוו רימ טָאה סרעדנוזַאב .ןטיוט יילרעלַא ףיוא טלעטשעגסיוא טונימ עדעי

 ,שידלעה MN ןעוועג זיא דניק ןיימ ךיוא רעבָא ,דניק עניילק ont ןָאטעג

 טשינ וליפַא ןוא ,טנייוועג טשינ טָאה'ס .עגַאל יד ןענאטשרַאפ טלָאװ סע יוו

 זיא ONT IR ,טלעטשעגרַאפ רימ ANA PR ןעוו .םייהַא ןייג וצ טגנַאלרַאפ

 .יורטש סעשזולַאק יד ןיא טקרעמַאב גנילצולפ ךיא בָאה ,עדנע ןיימ ןיוש

 .ןשטנעמ ןייז ןזומ טנעָאנ רעד PR זַא ,ןטכארט וצ ןבעגעג רימ טָאה סאד

 ענעטינשעגּפָא שירפ ןופ לקירב ַא וצ טריפרעד ךימ ןבָאה םינמיס יד ןוא

 .ךַאװירענַאזיטרַאּפ ַא ףיוא ןפַארטעגנַא ןוא לקירב ONT ךרודַא PI PX .רעמייב

 ןופ יו טליפעג ןַאד ךיא בָאה ,ןשטנעמ ענעגייא טנגעגַאב בָאה ךיא זעוו

 טשינ רעמ טציא ןיוש לעוו PR זַא ,ןייטש רעסיורג ַא ּפָארַא רימ טלַאפ ןצרַאה

 .ןשטנעמ ןָא ןייז

 םענופ טנַאדנעמָאק רעד IR ,טרַאװעג PX בָאה שינעּפַאלקיץרַאה טימ

 שינעבױלרעד NR .רעגַאל ןיא ןעמענניירַא ךימ לָאז ,רעגַאל-רענַאזיטרַאּפ

 רַאג טימ) רעגַאל-רענַאזיטרַאּפ ַא ןיא יורפ ַא .זָאלטכיזסיוא ןעוועג טעמכ זיא

 MID ַא TI וצרעד ,גנורעטש ַא ןעוועג ייז ראפ זיא (ןעמַאנסיוא עניילק

 זיא רעגַאל רענַאזיטרַאּפ א PNR דניק ַא .רעוועג ןֶא ןוא ,דניק ןיילק x טימ

 דאב רעד וצ טרעטשעג טָאה ONT .ךעלרעפעג סאמ רעסיוועג א PR ןעוועג

 TT INP TOP ַא ןופ ןייוועג סָאד רקיע רעד ןוא ,רעגַאל NIN ןופ גנוגעוו

 .רעגַאל םעד ןקעדטנַא PR טייוו PR רָאלק רעייז ןרעה

 ןרעװש ַא טבעלעגכרוד טייצ רעד PX טָאה עפורג-רענַאזיטרַאּפ יד

 ןַא ,רעגַאל ןטלַא ןופ ןבירטעגסיורַא .עוואלבָא ןַא ךָאנ ןעוועג זא'ס .סיזירק

 ןעוועג זיא בצמ רעד .טרַא שירפ א טכוזעג ךיז IND עפורג יד DNA ,ןסע

 ,ךעלקילג ןעוועג ןיב'כ .טליפעג טשינ ץלַא סאד בָאה PR רעבַא ,רערעווש א

 PR ONT ,ןסעברא טימ לּפָאטרַאק עטליופרַאפ TD פוז לסיב עטשרע ONT ןוא
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 ןיימ PR INT OW PR ךָאנ יו רעסעב טקעמשעג רימ טָאה ,ןעמוקַאב בָאה

 TPP ןטימ ךימ ןעמענפיוא ONT IN ,טסווורעד ךיז PN ANA רעטעפש .ןבעל

pxבָאה ,רעגאל םעד  PRרעד ,ןַאמ ןקיטציא ןיימ ןעקנַאדרַאפ וצ טאהעג  

 ןעמוקנָא םייב ןעמונעגפיוא קיצרַאה ךימ טָאה רע .ןַאזיטרַאּפ רעקידטלָאמעד

 ןוא ,עפורג רעד ןיא טבילַאב רעייז ןעוועג זיא רע .ךַאװ:-רענַאזיטרַאּפ רעד וצ

 PUN ,םַאנסױא רעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא OX OND .בַאטש ןיא לעיצעפס

INרעגַאל םעד ןיא טזָאלעגניירַא ךימ טָאה ןעמ . 

 TNS םירמ דניק ןיימ טימ PI PR PR סנ א ןעשעג רעדיוו זיא סע

 רַאפ ןענופעג טרָאד ךיז טָאה סע .רעגַאלירענַאזיטרַאּפ ןיא ןשטנעמ ענעגייא

 .רעייפ םייב PROD א רקיע רעד ןוא ןקָאז IND א ,עמַאשזיפ א רימ

 :ךרוד גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ךיז טָאה ןבױהעגנָא

 ,סָאטעג PD ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ןדיי עטריזינַאגרָא-טשינ ןופ )1

 .רעדלעוו עטנעָאנ יד ןיא רעדרעמ עשטייד יד ןופ שינעטלעהַאב א קידנכוז

 א טביורעגוצ ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו AWD עשיסורסייוו יד (2

 ,עקירעביא ONT ןעװעטַאר קידנליוו PR ,ןגעמרַאפ רעייז ןופ לייט עסיורג

 זַא ,ןדיימסיוא קידנליוו ,םירעיופ עגנוי יד ךיוא .רעדלעוו יד PR PN ןענעז

 ON PT TINA“ ,דנאלשטייד ןייק טעברַא ףיוא ןקישּפָא טשינ ייז לָאז ןעמ

 .רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהַאב

TNרעדָא ,ענעגנאפעג-סגירק ענעפָאלטנַא (3  ONOןריטרעזעד  

 טיול ,טנַאה רענעגייא רעד .ףיוא עדעי טעברַאעג ןבָאה סעפורג יד

 IND“ .רעוועג םענענַאהראפ לֶאצ רעד טיול ןוא ןשטנעמ יד ןופ רעטלע רעד

 .טרינַאקיש ןטסײממַא ןעוועג ןדיי ןענעז OND RIN PK IN ,ךיז טייטש

 ןפורג ערעגניי יד ןוא ,ןדיי יד טסַאהעג ןיימעגלַא ןיא ןבָאה םירעיופ יד

 ןביורוצוצ קעווצ ןטימ ,סרעגַאל ערעזדנוא ףיוא ןלַאפנָא טריפעגכרוד ןבאה

ONTןגױצעגּפָארַא ןבָאה ייז .רעוועג ןשטייד יד ייב עטכיירגרעד רעווש  TID 

 ןיא עדייב ,לצלעפ עמערַאװ סָאד ףוג mp רעדָא ,לוויטש יד op ערעודנוא

 זדנוא ףיוא ןלַאפנָא עכלעזַא תעב .ןגעמרַאפ סיורג ַא -- עקנַאזיטרַאּפ רעד

 .םירבח ערעייט עכעלטע ןרילרַאפ ןטימ טקידנעעג קידנעטש טעמכ ךיז טָאה

PRםענייא קנעדעג  NINרעגַאל רעזדנוא ןופ טייוו טשינ :לַאפנָא  

 SP“ רעייז ןופ ןעמַאנ ןטיול ."סעצניקראשז,ןסורסייוו עפורג א ןעוועג זיא

 ערעזדנוא ןעוו .רעסערפ-ןדיי ענעסיבראפ ןעוועג ןענעז ייז .ןיקראשז טנַאדנעמ

 ןלַאפַאב ייז ןענעז ,"עבַאגפיוא, IN TD טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה םירוחב
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 ןַא ךיז רעווש רעייז ןעוועג זיא סע .ןסורסייוו יד ןופ ןרָאװעג טביוראב ןוא

 ןקיטולב רעזדנוא ףיוא םעווקאב טבעלעג ךיז ןבָאה ייז .ייז טימ ןבעג וצ הצע

 טשינ IA ייז TINT ,ןדיי ףיוא ןלַאפנָא ןוא ןפנָארב ןעקנירט רעסיוא .ןובשח

 JO ַא טַאהעג ןבָאה ייז .רעגַאל רעזדנוא ןלָאפעג ייז טָאה לָאמ סאד .ןָאטעג

 ןלַאפַאב זדנוא ייז ןענעז .ןסקיב ייווצ טאהעג רָאנ ןבָאה רימ רעבָא ,רעוועג

TINןבעגוצקעווא ןעגנּוווצעג  ONTטלָאװ עקנַאזיטרַאּפ יד עכלעוו ןָא) רעוועג  

 ןענעז קילג םוצ .רעגַאל PD ןבירטעגסױרַא PR (ןריטסיזקע טנָאקעג טשינ

 .תונברק ןייק ןעוועג טשינ לַאפ םעד ןיא

 רימ זַא ,ףיט ױזַא סעטָאלב יד pr טפעלשעג ךיז רימ ןבָאה םעד ךָאנ

 ךָאנ טָאה סופ רעכעלשטנעמ ןייק ּוװ AORN PR ןעקנורטעג שממ Pr ןבָאה

 רעד יוו ױזַא ןעוועג זיא ץלַא ONT -- JOY I ,רעוועג IN ,ןטָארטעג טשינ

 ןיימ ןוא ךיא ,ןעלסקַא יד וצ זיב טכיירגרעד זדנוא ןבָאה סעטַאלב יד .טיוט

 א ןיא .ןעלסקַא יד ףיוא דניק ןיימ ןגָארט ןטימ טשיוטעג ךיז ןבָאה דניירפ

 זיב ןרָאװעג ןעקנוזעגנייא עטָאלב ןיא דניק ןטימ ךיא ןיב טנעמָאמ ןסיוועג

 רענעמ יד OVEN ,ןרָאװעג ןעקנורטרעד רעכיז ןטלָאװ רימ ןוא BRP ןרעביא

prקירטש א ןפרָאװעגוצ רימ ןבָאה עטַאלב , PRןדנובעגפיונוצ שינעלייא  

 ךיז ןבָאה רימ .טפעלשעגסיורא זדנוא ON יוזא ןוא ,ךעלקילַאש זדלַאה ןופ

 םעיינ םעד טגיילרַאפ טרָאד ןוא לדלעפ ןיילק ַא וצ טפעלשרעד ףוס-לכדףוס

 ,רעגַאל

 PR רעוועג לסיב א טרעבָארעד רעדיוו רימ ןבָאה טייצ רעד טימ

 יד זַא ,טרַאװרעד ךיוא ךיז ןבָאה רימ .זײּפש לסיב א Pr טפַאשעגנייא

 PINT א ,טרילוגער PT ןבָאה ןעגנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ ןעגנויצאב

 ןבָאה עכלעוו ,ןטסיטושַארַאּפ ןעמוקעגנָא עווקסָאמ ןופ ןענעז'ס ox םעד

 .טפאשרעריפנָא עצנַאג יד ץוש רעייז רעטנוא ןעמונעגרעביא

 TINA ןוא ,טייל-רעטילימ עטלושעגסיוא ןעוועג ןענעז ןטסיטושַארַאּפ יד

 ןפורעגנָא ,עיצַאזינַאגרָא עסיורג ןייא ןפורג ענלצנייא יד ןופ טריזינַאגרָא

 ,רעוועג גונעג טגָאמרַאפ ןיוש ןבָאה ןדַאירטַא יד .?ןדַאירטָא רענַאזיטרַאּפ ,

 ןענַאלּפָארעַא רעװקסָאמ ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָארַא זיא סָאװ

 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רעגַאל רעלַאמרָאנ רענערַאוועג ןיוש רעזדנוא

 .ןפמוז ןוא דלַאװ ןטכידעג א טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא סָאװ ,דלעפ ַא

 טייצ עקיצנייא יד .ןעמוקוצ וצ ךעלגעממוא ןעוועג זדנוא וצ זיא טייצ-רעמוז

 ביוא .ןריורפראפ ןרָאװעג ןענעז ןפמוז יד ןעוו ,רעטניוו ןעוועג זיא ןעמוק וצ

 -נײרַא אנוש רעד ךיז ןָאק געוו זיא'ס ןכלעוו TNT IN ,טכַאדרַאפ ַא ןעוועג זיא'ס

 יד .("ןטסָאפ,) םירבח עטנפָאוואב TNT ןטיהעג ןעוועג רעטרע יד ןענעז ,ןסייר
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 ןדעי ףיוא .העש ייווצ -- טכַאנ ייב ןוא ,העש ריפ עלַא ןטיבעג Pr ןבָאה ןטסָאּפ

 ,טרימרַאלַא ךיילג ייז ןבָאה טכַאדרַאפ ןטסנעלק

 ךעלזייה יד .רוטַאינימ PR עלעטעטש א יוו ןעזעגסיוא טָאה רעגַאל רעד

 ןעזעג רָאנ ןעמ ONT ןסיורד PR .דרע רעד PR ןבָארגעגניײא ןגעלעג ןענעז

 ,יורטש ,ןגייווצ טימ טקעדַאב ,טלעצעג א ןיא יו .ךעלכעד עקידעּפושמ יד

 "אנינראד, טגיילעגנָא ןגעלעג זיא םעד רעביא .תומהב ןופ לעפ רעדָא

 יד TID טריקסַאמרַאפ זדנוא ONT ONT .(זָארג טימ ןסקאוואב דרע רעקיטש)

 .ןגיולפעג זדנוא רעביא טּפָא ןענעז סָאװ ,ןענַאלּפָארעַא עשטייד

 ,ךעלעגיטש ףיוא "סעקנַאילמעשז, יד וצ רימ ןענעז ןעגנַאגעגּפָארַא

 ןענעז ױזַא .ןגייווצ עבָארג רעדָא רעצעלק mp טגיילעגסיוא ןרָאװעג ןענעז סָאוו

 רעד .טנעוו עטסקינייוועניא יד ךיוא יוו ,סעגָאלדָאּפ יד טגיילעגסיוא ןרַאוועג

 -- DOT ONT ,יסעקשאראד, טימ ןעגנָאהרַאפ ןעוועג זיא PAN גנַאגניירַא

 ."ןצָאק , עטקירטשעג טנַאה טימ

 Syn“ ,עלעווייא ןכעלב ַא ןענַאטשעג ךיוא זיא ?עקנַאילמעשז, רעד ןיא

 טשינ טָאה דלַאוו PN ץלָאה) רעייפ ןופ טיור קידנעטש ןעוועג זיא סעכ

 .טייקמערַאוו גונעג ןבעגעג טָאה ONT ,(טלעפעגסיוא

 עטקעדַאב ,רעצעלק ןופ עטכַאמעג ,סערַאנ ףיוא ןפָאלשעג ןענעז רימ

 עסיורג א ןענַאטשעג זיא רעגַאל PD רעטנעצ PR .ייה רעדָא ,יורטש טימ

 BN“ יד ןופ רעריפ יד טניווועג ןבָאה טרָאד .בַאטש ןרַאפ "עקנַאילמעשז,

 ,טנַאדנעמָאק רעד ךיוא יוו ,ןעגנולייט

 -ָארּפ רַאפ "עקנַאילמעשז, ערענעלק א ןענופעג Pr טָאה ןבענרעד

 דַאב א .ןרעייפ עסיורג ייב למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןעמ DONA טכָאקעג .ןטקוד

 DR ןעלסעק עסיורג PR טמערַאװעג Pr ON רעסאוו סָאד וו ("עינַאב,)

 ןבָאה ,רעסַאוו טימ ןסָאגַאב טָאה'מ סָאװ ,טיור זיב עטציהרעד רענייטש

 ערעזדנוא .ןסור יד ייב טבילַאב לעיצעפס ןעוועג זיא ONT .עראפ א ןפאשעג

 TD טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,עדייזדןֶאלַאב ןופ טכאמעג ןעמ טָאה םישובלמ

 ,ןטושַארַאּפ יד

 יד .טרינילּפיצסיד-שירעטילימ ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא עצנַאג יד

 PN ןענַאטשַאב זיא עבאגפיוא רעייז ןוא טנּפָאװַאב ןעוועג ןענעז ןשטנעמ

 ,עשירעטילימ -- ףיוא PR סעיניל"ןַאב יד ףיוא ןטקַא-שזַאטָאבַאס ןריפכרוד

 ףמַאק רעכעלרעפעג PR רערעווש ַא ןעוועג זיא OT .ןענָאזינראג עשטייד

 רנעטש PR ןענַאטשעג זיא ?WAN רעד .אנוש ןופ ןעייר עטשרעטניה יד ףיוא

 ןלעּפַאב ןעמוקעגנָא ןענעז טרָאד TD ןוא עווקסַאמ טימ טקַאטנָאקדָאידַאר ןקיד

 .1 .א .ןָאזרעּפ 500 א ךרעב טלייצעג ON עדַאגירב רעזדנוא .סעיינ ןוא

 ,("ןדַאירטָא,) ןּפורג יירד PR טלייטעג ךיז ORT עדַאגירב יד ."וואבוד אזירג,
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 ןעוועג טרָאד זיא סע ."ונידָאר אז, .נ .א רעזדנוא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא

 רעזדנוא .(עקיצנייא יד ןעוועג זיא דניק ןיימ) TWP א טימ ןייז וצ רעווש רעייז

TIONןוא רעשיסור-סייוו א ןעוועג זיא  PTרעשיטעיווָאס א -- טנַאדנעמָאק  

 א PR ןקישוצרעביא דניק wm Pa טמיטשאב טָאה רעכלעוו ,קינװַאקלַאּפ

 ."ונידָאר אז, TD רעטעמַאליק ףניפ ןענופעג pr טָאה סָאװ ,רעגַאל-ןעילימַאפ

 ,סעילימַאפ עשידיי ןעמונעגמורַא טָאה ?ינעימעס , רעגַאל-עילימַאפ רעד

 ןבָאה עכלעוו ,רענעמ ערעטלע ןוא ןעיורפ .סָאטעג ןופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ

 יד ןופ ץוש ןרעטנוא ןעוועג ןענעז ןשטנעמ יד .רעוועג ןייק טציזַאב טשינ

 .ןפורג עקידנפמעק PX עטנּפָאװַאב

 "זיוה, ענעדיישראפ טריפעגסיוא רַאפרעד רימ ןבָאה ץוש רעד ראפ

 ןעוועג זיא ,רעגַאל םעד PR אד .וו .ַא .א ןכָאק ,ןעיינ ,שעוו ןשאוו :יוו ןטעברַא

IXאנ ."סעקנַאילמעשז, -- .רעבלעז רעד ןעוועג זיא ןאלפ רעד .ןבעל רעדנַא - 

 ןגעו טכארטעג טשינ טָאה'מ ."ךעלרָאּפ, ןפאשעג NT Pr ןבָאה ,ךעלריט

 וליפַא טָאה'מ 3770980, םעניא טביילגעג טשינ טָאה רענייק תמחמ ,ןגרָאמ

 ןטימ טבעלעג טָאה'מ .ןבעלרעביא המחלמ יד טעוו ןעמ ms ,טמולחעג טשינ

 ,לָאמ א PD תונורכז יד PR "טנייה,

 ,רעריפ-סטפאשטריוו א TN טנַאדנעמָאק א טאהעג טָאה רעגַאל רעד

 םעד TNT PR רעניווונייא עקיטרָא יד TD טמיטשַאב ןרָאװעג ןענעז עכלעוו

 .רעגאל-טפיוה ןשירעטילימ םעד ןופ טנַאדנעמַאק

 רעייז ןוא רעוועג טַאהעג ןבָאה ןרָאי עלעטימ יד ןיא רענעמ עכעלטע

 -מָאב) ןקיטיינ םעלַא טימ רעגַאל םעד ןגרָאזַאב וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא

 טָאה'מ .("עינַאדַאז,) ןבאגפיוא עכעלטפאשטריוו ןעוועג ןענעז ONT .("אקשזַאיב

 yx“ ןעוועג זיא ץלַאז) ,ץלַאז לסיב א ,ףייז ,גנודיילק ,זײּפש טגנערבעג

 עטסטנעַאנ יד ףיוא ןלַאפנָא טכַאמעג ןבָאה ייו .לג .ד .א (דלָאג וצ ןכילג

 יד טימ ןבָאה סאוו ,רעפרעד יד ףיוא רעדָא ,סנטסָאּפ-עירעמרַאדנַאשז עשטייד

 ועמ טָאה ,יירעסיש רעקרַאטש א ךָאנ ,טכאנ ייב .טעברַאעגטימ ןשטייד

 עכלעזַא ןענעז קידנעטש טשינ .ןכַאז ענעדישרַאפ ןעמונעגוצ םירעיופ יד ייב

 -מוא טשינ ןלַאפנָא עכלעזַא ןופ רעצעמע ךיז טָאה טפָא ,ןעגנולעג ןלַאפנָא

 .רַאפעג סיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג סע זיא קידנעטש .טרעקעג

 -רעביא ךימ ןעמ ONT IND ןקיטפנוקוצ ןיימ ןופ גנוימַאב רעד PINT א

 ןעיורפ יירד ןעוועג רימ ןענעז דַאירטָא ןצנַאג ןיא .טרָא ןטלַא ןפיוא טזָאלעג

 ךימ ןעמ טָאה דניק ןבילוצ .(סעטרעיופ עשיסורסייוו ייווצ עקירעביא יד)

 טלָאװעג DW] DRT WIMP .טקישעגקעװַא טשינ ץעגרע ןיא רעגַאל םענופ

 .טייהנזעוופָא TD PR TWP ןרַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד Pr ףיוא ןעמענ
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 -מורא טלָאמעד pr טלָאוו רעוו .ןריסַאּפ סעפע טנָאקעג טָאה טונימ עדעי

 ?דניק ןפיוא טקוקעג

 טלייצרעד רימ ONT ןעמ יוו OND רעשיגארט NIN ןעוועג זיא סע

 PN .עקנַאזיטרַאּפ רעד ןיא םוקנָא ןיימ ראפ געט עכעלטע טריסאפ ONT טָאה

 רעד .ךעלגניי יירד ןוא רעטומ ,רעטַאפ :עילימַאפ א ןעוועג זיא רעגַאל םעד

 גָאטרַאפ ןפיולטנָא םייב .עװַאלבָא ערעווש ַא טכַאמעגכרוד טָאה רעגַאל

PT TINAקרַאטש ןבױהעגנָא קערש בילוצ ןוא טקעוועגרעביא רעדניק יד  

 ףיוא .ןליטשנייא טנָאקעג טשינ רעדניק יד טָאה רענייק .יעיירש ןוא ןענייוו

 ףיוא ןעמ טלעטש סעגָאטס יד) ייה סעגָאטס ןענַאטשעג ןענעז סעטָאלב יד

PRןריפניירא רעבָא ,טסבראה  PNסעלָאדָאטס יד  IPטשרע ןעמ  PRרעטניוו , 

 יב ןטעבעג ךיז טָאה טנַאדנעמָאק רעד .(ןריורפעג ןרעוו סעטָאלכ יד ןעוו

 ןיא ןטלַאהַאב ייז טימ ןעמַאזוצ ךיז ןלָאז ייז זַא ,רעדניק יד ןופ ןרעטלע יד

 יד ןעוו ןוא .ןרעהפיוא ןלעוו ןעיירעסיש יד זיב סעגָאטס יד ןופ םענייא

 ןבָאה ןרעטלע יד .ךיז טימ ןעמענוצ ייז ןעמ טעוו ןייגקירוצ טעוו עפורג

 םעד ןטַאררַאפ ןבָאה רעדניק יד ןופ ןענייוועג יד .ןעוועג םיכסמ טשינ וצרעד

 ארומ .ןשטייד יד ןופ ןעיירעסיש יד רעמ INI טקרַאטשרַאפ טָאה ONT ,רעגַאל

 טנַאדנעמָאק רעד ONT ,רענַאזיטרַאּפ יד TID ןטסולרַאפ ערעסערג IND קידנבָאה

 יד ןופ המכסה רעד טימ טָאה'מ עכלעוו ,רעדניק יירד יד ןסָאשרעד ןײלַא

 -עלרעביא רעכעלקערש אזַא ךָאנ .ןצלעפ ןיא טלקיוועגנייא רעירפ ןרעטלע

 וליפַא ,דניק ןיימ טימ ןעמענרַאפ ךיז טלָאװעג טשינ רענייק טָאה שינעב

 .טונימ ןייא ףיוא

 AND“ יד ראפ TIN TORT ןראפ טַאהעג ארומ קרַאטש ןבָאה ןשטייד יד

 ןענעז סָאװ ,ןעגנולײטּפָא עסיורג טפמעקעג רָאנ JIRA זדנוא טימ .רענַאזיט

 ןשטייד יד PT ןבָאה ןענָאיּפש ערעייז ךרוד .רעוועג רעווש טימ טנפָאוואב ןעוועג

 IN ןעמוקעג זיא ןטשרע DW .רענַאזיטרַאפ יד PT ןעניפעג סע MW ,טסּוורער

 ןיימ PR םיוב א רעטנוא ןענַאטשעג Wp ןטימ PI PR .טפול רעד pp לַאפנַא

 IN ןקָארשעגרעביא יוזַא ןרָאװעג זיא דניק ONT .ןטייווצ ַא רעטנוא דניירפ

 רעבָא .דניירפ ןיימ וצ ןפָאלעג ןוא רימ טימ ןביילב וצ טַאהעג ארומ טָאה יז

 ןָא) רימ וצ Roya רעדיוו ןוא רעכיז טליפעג טשינ ךיז יז טָאה טרָאד ךיוא

 רעקילדנעצ עכעלטע ,עבמָאב ַא ןלאפעג זיא טנעמַאמ םעד ןיא .(עלעטנַאמ

 ןוא עטָאלב רעד PR ןלַאפעגּפָארַא עבמָאב יד זיא קילג םוצ .רימ ןופ רעטעמ

 .ןעלצרַאוו יד טימ רעמייב עכעלטע ןסירעגסיוא זיולב

 TR ,טרימרַאלַא ןטסָאּפ-ךַאװ רעד טָאה PID רעד ןיא ,ילפנָא םעד ךאנ

 וד יוו OUR ןפיולטנַא טסייה PR רעגַאל ןפיוא עװַאלבָא ןַא OND טמוק סע

 .טסייטש
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 ןעיירפ ןרעטנוא ןוא ןסע ןָא ,געט עכעלטע ןטלַאהעג סע טָאה לָאמ לייט

 .טיוט PR טסָארפ ,רעגנוה טימ ןדנובראפ ןעוועג סע זיא קידנעטש .למיה

 טרעקעגקירוצ Pr רימ JANA ,דלַאוו םעד טזָאלרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 ןעיובפיוא רעדיוו יינ'ס TD ןביוהעגנָא PR רעגַאל ןטנערברַאפיץנַאג םעד ןיא

TIXשזנַאװער ןעמענ . 

 ףיוא סױרַא OTP ןענעז רעגַאל ןקידנפמעק םעד ןופ רענאזיטרַאּפ יד

 ,ןטקעיבַָא-קירבאפ עקיטכיוו ,סעינילדזַאב ןרינימ -- "?סעינַאדַאז עשירעטילימ

 ךיא קנעדעג ןבַאגפיוא עכלעזַא PD ענייא .וו .ַא .א ןענָאזינרַאג ףיוא לַאפנָא

 ,רענַאזיטרַאּפ יד .ןַאמ רעקיטפנוקוצ ןיימ טריפעגכרודַא טָאה ONT לייוו ,יונעג

ONTטנַאדנעמָאק רעד סיוא טביילק ,סױרַא "סעינַאדַאז, עכלעזַא ףיוא ןענעז . 

 רעד MIN יו ,עיצַאמרָאפניא עיונעג א רעריפשסיוא IN טגנערב רעירפ גָאט א

 רעד ךיז טייב טפָא יוו .טנכייצאב זיא טקעיבָא רעכלעוו ,סיוא טעז געוו

 ךָאנ ןוא ךַאװ רעד ףיוא ךיז ןענופעג סע ןשטנעמ ליפיוו ,לָארטַאּפ רעשטייד

 -נוא סָאװ ,ןבַאגפױא עטצעל יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד .םיטרפ עכעלנע

 .באטשסַאמ ןטיירב NIX PNR טריפעגכרוד ןבָאה רענַאזיטראפ ערעוד

 ייב ןוא גָאט ייב .דַארגנילַאטס ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ןשטייד יד

 DR רענלעז עטעדנּוװרַאפ ,עיצינומַא טימ WIS עגנַאל ןגיוצעג pr ןבָאה טכַאנ

 ןוא ןענַאב יד ןסיירוצפיוא לעפַאב א זדנוא וצ ןעמוקעגנָא זיא סע .ןטקודַארפ

 300 ךרעב סױרַא ןענעז דלַאב .ןגוצ עקידרעטייוו יד ןופ עיניל יד ןסייררעביא

 ONT "ונידָאר אז, עפורג רעד טימ .ןעגנולייטפָא יירד עלַא TID רענַאזיטרַאּפ

 רעטעמָאליק עכעלטע ןרינימ וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא יד .ןַאמ ןיימ טריפעגנָא

 ןענעז סנטשרע .ערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא עבַאגפיוא יד .עינילדזַאב רעד ןופ

 וצ ןעמוקוצוצ ידכ ,סנטייווצ ;טכַאװַאב קרַאטש רעייז ןעוועג סעינילדזַאב יד

 ייב סױרַא ןענעז ייז .גָאט ייב ןייג טפרַאדעג ךיוא ןעמ טָאה ,עינילדױַאב רעד

 DIN ןטמיטשַאב ןפיוא ןעמוקוצנָא טכַאנ ייב -- גָאט ןצנַאג ַא ןכָארקעג ,טכַאנ

NINןייגכרוד טנעקעג טשינ טָאה ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ןופ גנוגעוואב  

 YA“ זיא סע .לזמ ןוא עיצַאטנעירָא ןבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ .טקרעמַאבמוא

 .ןרעקקירוצ ךָאד ךיז ףרַאד ןעמ רעבָא ,סעיניליןַאב יד ןרינימוצרעטנוא ןעגנול

 יד טסּוװעג ןיוש ןבָאה ןשטייד יד .רערעווש ךָאנ זיא קירוצ ףיוא געוו רעד

 PR“ םעד ןגעוו ןעמוקַאב ןבָאה PT .רענַאזיטרַאּפ עפורג רעד ןופ ןעגנוטכיר

 קרַאטש ייז ןוא רענַאזיטרַאּפ יד טגָאיעג ייז ןבָאה .םירעיופ יד ןופ סעיצַאמרָאפ

 טָאה דלַאװ גערב רעד תמחמ ,ןגָאי וצ טַאהעג ארומ ייז ןבָאה טייוו .ןסָאשַאב

 PR ןענַאטשאב זיא טייקירעווש עצנַאג יד רָאנ .ץענערג יד ןפאשעג YT ראפ

 רענַאזיטרַאפ רעד PT טָאה דלַאװ PR .דלַאװ םוצ ןעמוקוצוצ ױזַא יו ,םעד
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 טנעקעג PT“ רע ONT טיבעג סאנוש ןפיוא .םייה רעד PR ךיז ייב יוו טליפעג

 ,טכַאנ ייב ONT ןגעװַאב

PRגָאט ןופ ךשמ  ONTרענַאזיטרַאּפ יד "סעקוואינד, טנדרָאעגנייא ןעמ  

 ,ךעלדלעוו עניילק ןיא רעדָא ,ןעגנַאז-ןרָאק ןכיוה PR ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה

orםעזעב ןרעטנוא זיימ יוו ןסעזעג ןענעז ייז .געוו ןפיוא לופ ןעוועג ןענעז , 

 .טכַאנ רערעטצניפ רעד ףיוא ךעלגעוואבמוא טרַאוועג ןוא

SID א ףיוא TA ONT עבַאגפיוא עטנָאמרעדנביוא יד ןריפסיוא, JONI 

 טכַארבעג  IND TD PWSםענעסָאשעגכרוד ַא טימ  OIןבָאה ערעדנַא יירד

 ,טלעפעג

 ,גָאט-ילוי ַא PR ,ןגרָאמירפ א PNR .ףוס םוצ טרַאװרעד ךיז ןבָאה רימ

 TINT ONT ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ רעייטשרַאפ ןזיװַאב זדנוא וצ ךיז ןבָאה

 -עגסיורַא ןעמ ONT זדנוא .ןטנַאּפוקָא עשטייד יד ןופ עירָאטירעט יד טײרפַאב

 רעזדנוא וצ .ןטלַאווראפ וצ ןטיבעג-טָאטש יד ןבעגעג ןוא דלַאוו םענופ טריפ

 טשוקעג ךיז ןוא טצנַאטעג עלַא ןבָאה רימ .ץענערג ןייק ןעוועג טשינ זיא דיירפ

NDדָאהַארַאק ַא טימ .דיירפ  TARTא זיא סיורָאפ .דלַאוו םעד טזָאלרַאפ רימ  

 סָאװ ,רידנומ TOM א PR ןָאטעגנָא ,םירמ רעטכָאט ןיימ vm ןרָאפעג לרופ

 -סיוא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רעטכָאט ןיימ .ןאמ ןיימ טיינעגפיוא ריא טָאה

 -טכַארפ ןעוועג ןענעז ONT .דרע רעד ףיוא ןרָאפ ןענַאלּפָארע ױזַא יוו ןרעדנווו

 ,רעבָא רַאפרעד .ןעזעג טַאהעג טשינ ןבעל ריא PNR INI ONT יז ON ,סַאטיוא

DNAעגוצ קידנעייז .ןרידרַאבמָאב רעייז טימ ןענַאלּפָארע יד טנעקעג טוג יז - 

 ,עכַאפנייא יד ףיוא טרעדנּוװעג ךיז יז טָאה "סעקנַאילמעיז, יד וצ טניווו

 טניווו סע עכלעוו PR ,ןצַאלַאּפ ןענעז ONT זַא קידנעניימ ,סעטַאכ עשיפרַאד

 .ןיילַא ןילַאטס

 :ןטנעמוקָאד ןעמוקַאב ןכָאה רימ

 ןופ ןבעגעגסיורַא ןוא "סעקנַאילמעשו, יד PR ענעבירשעגנָא ךָאנ )1

 רעכעלנעזרעּפ סלַא ןעניד לָאז סָאװ ,בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןופ קינלַאשטַאנ םעד

 .טנעמוקָאד

 .דלַאוו PD ןייגסיורא ןכָאנ ,עווקסַאמ ןופ עטקישעגוצ ןיוש (2

 רעד ןעוועג סָאד זיא ,1945 רָאי ןיא ןליופ ןייק ךיז ןרעקקירוצ ןזיב

 .טנעמוקַאד רעטסעב רעד PIN PR רעקיצנייא
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 יקסבוקירטס לאכימ ריד

 הררשש תימואלו תידוהי תרוסמ גפס ותודלימ .1903 תנשב ןינוקב דלונ

 .וירוה תיבב

 תא IPM ,ונריעב עודי ינויצ ןקסע היהש ,יקסבוקירטס לאומש 'ר ,ויבא

 .תינויצה העונתב םיליעפ ויה םלוכו תינויצ חורב וידלי

 הקוחר התיהש) ,ןינוקב תידוהיה היסנמיגב דימלת ותויהב ,לאכימ

 תנשב "ריעצה רמושה, רעונה תעונת לש םינגראמה ןיב היה (תינויצה העונתהמ

 .תימואל MDW העונת זא התיהש ,3

 ,ינוציק ללובתמ היהש היסנמיגה להנמ לא םירבח המכ דוע םע ןמזוה םעפ

 ותפקשה לע הוואגב ןגה לאכימ .ידוהיה רעונה ברקב תינויצה םתוליעפ לע החישל

 רותפל לכות תונויצה קרש ולהנמ תא ענכשל הסינ ירוטרואה ונורשכבו ,תינויצה

 היצאיצוסא) "תורח, םשב ומצע תא הניכ ונמזבש ,ריכזהל ידכ .םידוהיה תלאש

 היה תינויצה תיטסינויזיברה העונתה המקשכ .(דיתעב תיטסינויזיברה העונתל

 ,ר"תיב לש תישארה הגהנהב רבחו היגיהנמו הישארמ דחא לאכימ

 ראותב הטיסרבינואב וידומיל תא רמג) השרווב וידומיל ךישמהש ,לאכימ

 םידומילמ ויתושפוח ןמזב רקבמ היה ,(השרווב הקיטקרפב ךישמהו רנירטו ר"ד

 תונשב .רהמ החתפתהש תיטסינויזיברה העונתה לש ףינס ןינוקב םיקהו ונריעב

 יביטקא ןקסעכ תונושארה תורושב יקסבוקירטס לאכימ דמע ,דרמהו ןברוחה

 .לפנ םג םש .וטיגב דקומה תעונתב

 !ךורב ורכז יהי

 "השרוו לש הדצמ, רפסה ךותמ םיעטק ןלהל

 רואל אצוה ,(יאטיל) רזל םייח תאמ

 .ג"כשתב ,ביבא-לתב
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 ל"צא יאתו לייחה-תירב ,יקפבוקירטס לאכימ ר"ד

 לש םנוגרא לש ןויער יקסניטוב'ז הגה ,ר"תיב רעונה ןוגראל ףסונ

 ךרוצ תעל ינויגלה ןויערה תמשגהל םינכומה ,םינוש תואבצ יאצוי םידוהי

 .תורשפאו

 םילייח ,םידוהי לש תודגאתה, ןוגראל הדקפמ המקוה 1933 ראורבפ שדוחב

 ,יקסבוקירטס לאכימ ר"דו רקצילו המלש ח"ח לש םתמזיב ,"םיטסיברזרו רבעלש

 וז הדקפמ .לורק דודו ךילרא טנאנטיול ,ןהכ .מ 'גניא ח"ח םע הלועפ ףותישבו

 לש םיגוח ונגראתנ תונושה הירעבו ןילופב הלודג תינוגרא הלועפל השגינ

 תודגאתהה לש המש עבקנ הלועפה תלחתה רחאל םימי שדוחו ,םיררחושמ םילייח

 ."יקסניטוב'ז באז ש"ע ןילופב לייחה תירב, :םשב וז

 ר"ד םש היה .ןמדייז ללה ר"ד לש ודרשמב וסנכתנ 1940 תנש ימימ דחאב

 קמ ,"טנמומ,ה תכרעמ ריכזמ -- ןקזה סופארפ ,ןמּפיל ר"ד ,יקסבוקירטס .מ

 ונא :יקסבוקירטס .מ ר"ד רמא -- םיילאוטקא םיאשונ לע החיש ידכ TIN .םירחאו

 היהיש ןייוזמ חוכ םיקהל ונילע ,םינמרגה דגנ תוננוגתה יעצמאב זוחאל םיבייח

 .הכלהכ תודייוצמו תוננוגתמ תוצובקמ בכרומ

 ,הקצילמרק בוחרב ,אתווצב וכלה ,וטיגה תמקה רחאל רצק ןמז ,םעפ

 הצרפ עתפל ,םש"ןבו יקסלגיא 'גניא ,ןמפיל ר"ד ,יקסבוקירטס ר"ד ,השרווב

 הסחמ םוקמ לכלו םירעשה ,םיחתפה ךותל תיללכ הסונמ הלחהו הלודג הלהב

 תימואלהו תידוהיה ותוואג ,דמוע ראשנ אוה ,חרב אל יקסבוקירטס .ךרדב ןמדזנש

 תוינוכמ .רבדה לופי ךיא תוארל הפיצ םרומ שארבו ,אצמנ וב םוקמל ותדימצה

 ,לאמש לעו ןימי לע םהלש ימוגה תולקמב ופפונ םינמרגה ,ףעיב ורבע םיריסאה

 -- ימוגה תולקממ דחא לש השלח "הפיטל ,ב יקסבוקירטס ר"ד דבכתנ ,הרקמב

 חותמ רשי דמע ,רומאכ ,ךא .הז "גונעת, םג ומצעמ ענומ היה ,ףפוכתמ היה ול

 אוה -- יקסבוקירטס לש וירבח םהיניבו םהיאובחממ ואצי םידוהיה רשאכ .האגו

 תוצובק ןגראל דימ םישגינ ונא .עגר וליפא הכחא אל רתוי ;םהיפלכ חיטה

 !ימואלה ונדובכ לע ןגהל ונילע .הלאכ תולפשה דוע לובסא אל .םינמרגב םימחול

 .Zydowski Zwiazek Wojskowy Z.Z.W .וװ .ז .ז לש ןוגראה הטמ די לע

 ד"ועו יקסבוקירטס לאכימ ר"ד ,ןוזלטיו החמש ,בואט סחנפ לש הדעו המקוה

 .ןמלוש דוד
 דרמה לש םינושארה םימיבש הצובק AMA השרוו וטיג דרמ ןמזב

 לאכימ ר"ד ,יקסניבודוו דוד ר"דמ תבכרומ התיהש ,תיטילופ תוגיצנ םג התיה

 ןאכ הרצבתהו הקסבובי'זגב "ירא,ה דצל הצרפ ןכמ רחאלו הקסבונארומ רכיכב

 בוחרב ןאכו .ברקב ןאכ לפנש לקנרפ לוואפ דמע הצובקה שארב .רקנובב

 העונתב םינוציקהמ יקסבוקירטס WT ייחל PPA םג הארנכ אב הקסבובייזג
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 אפור .שילק ךלפב ,ןינוק ריעב 1903 תנש דילי ,ןילופב רשא תיאקסניטוב'זה

 זאמ דוחיב ,יטסיביטקאה ףגאב דימתו תישארמ תימואלה העונתה רבח ,יראנירטו

 .לייחה תירב ימיקמ םע היה אוהש אלפ ןיא .ןורבחב ט"פרת לש חבטה

 ןוגראה יאת תמקה םעו ,ןורושי תירב יליעפמ םג אוה ןימאמ ידויהיכ

 ."טאט יד, ל"צאה ליעפו םהב היחה חורה אוה ןילופב יאבצה

 םע לפונו תנייוזמה תודגנתהה ןויער לש םיגוהה ינושארמ אוהש ןבומ

 .לקנרפ לוואפ דקפמה לש ודצל ןורחאה טלקמ ותואב ,.וו .ז Ow םינורחאה
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 סוטַאעב עינארפ

 עינַארפ ,ריע-תב רעזדנוא ןרעוו טנָאמרעד דובכה-תארי טימ אד לָאז

 טימ טייז "רעשירַא, רעד ןופ סנירעלדניבראפ עשידלעה יד ןופ ענייא ,סוטאעב
 ,דנַאטשּפױא-ָאטעג TD רעריפנָא יד

 עריא טימ ןעמַאזוצ ןינָאק TIE ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא סוטאעב עינַארפ

 עשרַאוו PP יז טמוק רעטעפש IN ייווצ טימ .1929 רעבמעווַאנ ףוס ,ןרעטלע
 .גנוגעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןיא וויטקַא טרעוו ןוא

 : דנאטשפיוא ןופ ןוורענ יד -- רעלדניברַאפ יד

 ןצנַאג א PIN טגָאמרַאפ דנאטשפיוא רעד טָאה ,חומ ַא PX ץרַאה א ץוח;

 ערעדנוזאב יד ,רעדילג ענעדישרַאפ יד ןדנוברַאפ טָאה סָאװ ,םעטסיס"ןוורענ

 .רעטנעצ ןטימ ,חומ ןטימ רעטרע-ףערט עוויטַאריפסנָאק PX סעיציזָאּפ ,ןטקנופ

 רעד ןופ סנירעלדניברַאפ PR רעלדניברַאפ יד ןעוועג ןענעז ONT ,ןוורענ יד

 ,עיצַאזינַאגרָא-פסמַאק רעשידיי

 -ריווקרעמ סרעדנוזאב א זיא רעפמעק לייט ןקיזָאד םעד ןופ עטכישעג יד

 ."עלופמור PR עקיד

 רעלדניברַאפ יד TID שפנ-תריסמ PR םזיאָארעה םעד טרעדליש קראמ .ב

 : טביירש ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ ןעגנוטכיר עלַא ןופ

 עקימַאטשּפָא ןַא ,טלַא רָאי 17 ןצנאגניא סוטאעב עינארפ זיא טָא ןוא

 ץוביק ַא PR ענעגיוצרעד א PR ץניווַארפ רעשיליופ רעפיט רעד ןופ ,ןינָאק ןופ

TDדנאטשפיוא ןתעב ןעוועג טשינ לדיימ עשידלעה סָאד זיא לָאמ לפיוו ."רורד,,  

TN PANןוא ,ָאטעג ןיא קירוצ  PRרעשירַא רעד ףיוא רעטרעיףערט עמייהעג יד  

 ףיוא .ןענאמרעקוצ IS ןשטיוועלעינַא ןופ ווירב יד ןגָארטעגרעביא סע טָאה יז .טייז

 ןוא רעדירב יד וצ ןעגנערב וצ לרוג רערעווש רעד ןלַאפעגסיוא סע זיא ריא

 TAN ןוא ,דלעפטכאלש םעד ןופ תורושב-בויא יד טייז רעשירַא רעד ףיוא דניירפ

 .הרובג רעשידיי ןופ סורג ןסיורג םעד

 ןשיגַארט םעד טבעלעגעכרוד ךעלנייּפ ףיט טָאה לדיימ עקיזָאד סָאד

 סעשטיוועלינַא טימ ןירעלדניבראפ סנַאמרעקוצ ןעוועג זיא יז .ןפמַאק יד ןופ לַאניפ

 .בַאטש

 םענופ ןלאפ JONI ןוא ןגָארטרעביא טנָאקעג טשינ קיטייוו םעד טָאה יז

 .1943 רָאי ןיא ןעמונעג ןבעל ONT ךיז יז טָאה ,דנאטשפיוא

 (עשרַאוו ,קראמ .ב ,"ןלייצרעד תוברוח , ךוב ןופ)
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 רעשידיסח ןוא רעכעלגעמרַאפ ַא ןופ טמַאטשעג טָאה סוטַאעב עינַארפ

 .ןרָאװעג טכארבעגמוא זיא החפשמ עצנַאג יד ,ןינָאק PR םייה

 העיגה ,יראה דצב תרשק ,"רורד, תרבח ,ןינוק תדילי -- הינרפ סוטאב

 רשק המייק לירפא דרמ ימיב .השרוול ץיווַארטסואמ OX תגולפ oy 1942 ףוסב

 .םחולה וטיגה םע הרדחב ןופלט

 הלצהה תלועפ ירחא ,1943 יאמב 1272 .םימחולה תאצוה ןוגראב הפתתשה

 .17 תבכ התיה ,םיעודי אל התומ יטרפ .תעדל המצע הדביא תחלצומה

 ("תואטיגה תמחלמ, רפס ךותמ)

 ראוני דע .הצרא הילעל ןנוכתהל Sawa ןינוקל יתרזח רבמבונב 193872

 ןיב 'ח התיכ ידלי תא יתנגריא .ריעצה ץולחה ףינס תא ביחרהל יתחלצה 9

 ישגר יוטב תלעב שפנ תנידע הדלי ,13--14 תב סוטאב הקנרפ התיה תונבה

 העידי לכ ןואמצב תטלוקו יתיבב הברה תרקבמ התייה הארמ תפי .ילטנמיטנסו

 ץוצינה .יתיעט אלו קזח ץוצינ הבלב יתקלדהש יתעדי .ץראה לעו הרשכה לע

 הדבאו הארנכ הרבשנ הנידעה השפנ .םהה םינמזב הרבע ידמ רתוי .הבהלל ךפה

 .תעדל המצע תא

 ! אשרוו וטיג ימחולל דובכ
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 ץנַאלג הקבר

 הלעפו הכנחתה הב ,"טייהיירפ, תרבח .1915-ב אנזופ לילג ,ןינוקב הדלונ

 ןכ ירחא ,המויק לע השק המחלש הנטק הגולפ ,קצולפ ץוביקב הרשכהב הליחת

 יע ץולחה לש לילגה רנימסב 1935 ףוסב הפתתשה .בוכורוב ץוביקבו 'זדולב

 תגולפל וכלהש הלא ןיב התיה mm הרשכה חותיפ לע הטלחהה oy .'ודול

 המחלמה םע .הז שדח ףנע ישבוכ ללכב תויהל התכזש תרשואמ התיהו אינידג

 השולש דועו איה וראשנ ,וחרב םלוכו הנושארה שאה תיזחב אינידג תויהב

 ץוביקל הרזח ץוביקה שוכר לכ םינמרגה תסינכ םע דדשנשמ .םוקמב םירבח

 תוירחאב ואשנ דחיו ןייטשלרפ האל תרזעל הבציתה ow 'זדולב "בוכורוב,

 הליהקב הדיקפכ הדבע .רשקה תרימש םשל םיכרדל םג ואצי .ןמזה תונכסבו

 וראשנש תורבחה שש ןיב םש התיה .תודחא תורבח םש ורדוס התעפשהבו

 דימו השרול הארקנ המ ןמז רובעכ .'זדול וטיגב העונתה תלחג לע רומשל

 העונתה תדובעל ןילבולל החלשנ ןאכמ .רעונה ברקב תרתחמב הדובעל הסנכוה

 םוקממ רמוח הריבעה .תרתחמה לש ךוותה דומע התיה םש םגו לילגבו ריעב

 התלגתנשכ .זכרמה םע םירשקל הגאדש איהו רבח לכל ותוא האיצמהו םוקמל

 הגולפה שארב הדמעוה ,בוכוטסנ'צ דיל הרשכה תוגולפ ןגראל תורשפאה 1941"ב

 ץוביקה תא הלהינ .תובכשה לכ לע דואמ הביבח ,הב היחה חורה התיהו

 .אנ'זוא'זדאנ 'חרבש ןטקה וטיגב םקוהש ,תויורדתסהה לכמ םירבח ויה וב ףתושמה

 םעטמ בוכוטסנ'צב תניוצמה תוננוגתהה שארב ןייטשקילג הדוהי םע דחי הדמע

 ןטקה וטיגה לש שוריגה םע .זועבו ןורשכב הדיקפת תא האלימו םחולה ןוגראה

 ידוהיה ןוגריאה ימחול לש תיביטקאה תוננוגתהה הליחתה 1942 ינויב 2572

 ינויב 26-ב .קשנ ואצמ דחא םוקמבש רחאל התלע םינמרגה לש םתמח .םחולה

 רוצמה תא ץורפל דיב קשנ םע וסינש שיא 40 תב הצובק שארב הדמע 3

 ,התיה םעה תב ,םכותב איהו םשפנ תא םלוכ ונתנ הו ברקב .וטיגה לע םשוהש

 .הדיב הקשנו המע םע התפסנ האושה ימיבו ,התלע םעה יכבנמ

 ("רורד , רפס)

 לייא תדקפימ תרבח ,רורד תכינח ,ןינוק תדילי — ץנאלג הקבר

 תרתחמה הליעפמו "רורד, תעונת ימיקממו בוכוטסנ'צב (םחול ידוהי ןוגריא)

 תוחילשב השוע ,בוכוטסנ'צב "רורד, ץוביק תנגראמ 1941 ףוסב .ג .גה יבחרב

 .תואטיגב הנגהה ןויערל הנמאנו קשנ החירבמ ,ןידנבבו השרוב לייא יניינעב

 ליא ישנא תא ריבעהל העצהה תא השרוב לירפא דרמ ירחא םג איה החוד

 ,28 תבכ 1943 ינויב 2672 וטיגה תנגהב הלפנ -- הביבסבש תורעיל בוכוטסנ'צמ

 ! םירוביגל דובכ

 (תואטיגה תמחלמ רפס)
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 ג ויירפ א ב יד



 (קינלעימכ) דלעפנעזַאר עטוג
 (ביבא-לת)

 עדַאגירב-י"א רעד טימ שינעגעגַאב ןיימ

JONI .1945 NDןעיירפאב  TIDןעמ טָאה ,סעפאל עשטייד ,עשירעדרעמ יד  

 געוו ןפיוא .ןליופ PP ךיירטסע ןופ טקישעגסיורַא טרָאּפסנַארט ןטימ זדנוא

 ,רעטייווצ ַא ףיוא ףיורא PX IND רעד ןופ רעדניק ייווצ עניימ טימ ּפָארַא ךיא ןים

 עסיורג ףיוא ןפָארטעגנָא PT PR בָאה XT ,עילַאטיא PP ןרָאפעג זיא סָאװ

 ,טייז רעשיסור רעד ףיוא ןענופעג ךיז ךיא ANT טייצ עצנַאג יד .ןטייקירעווש

 ,טייז רעשילגנע רעד ףיוא ןעמוקוצנָא ןעוועג זיא רעגַאב רעסייה ןיימ רעבָא

 -רעבירַא ידכ .לארשי"ץרא PP ןעמוקנָא ןענָאק PR לעוו ןטרָאד ןופ IN קידנסיוו

 ךייט א ןעמיװשכרודַא טפראדעג ןעמ טָאה טייז רעשילגנע רעד ףיוא ןעמוקוצ

WNזיא סָאוו ,גראב א ףיוא ןעמוקוצפיורא ךָאנרעד  NVAףיוא .רעטעמ 1200  

 ןעוועג זיא סע ּווו ,לטעטש שינעילַאטיא ןיילק א ןענופעג PT טָאה IND םעד

 .רעגאל רעשירעטילימ רעשילגנע ןַא

 ןטרָאד ךיז ןבָאה סע) ןדיי ןענעז רימ זא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו

 רעמ וליפַא זדנוא ןעמ טָאה (ןדיי ןייק טשינ רעבָא ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןענופעג

 ןוא ןרילוטַארג זדנוא וצ ןעמוקעגניירא זיא ןעמ .ערעדנַא יוו טריגעליווירפ

 .גרַאווסיז ןוא ןטכורפ טכַארבעגטימ

PXםורַא געט רָאּפ ַא , PR PDטרָאד רעדניק עניימ טימ  DMNףיוא  

 ןָא גנילצולפ טמוק סע יוו טקרעמַאב PX בָאה סנטייוורעד TD .ריצַאּפש ַא

 רעדניק עניימ טימ PT ANA PR .דודדןגמ א טימ ָאטױא רעשירעטילימ א

 סָאװ .ןישַאמ יד ןטלַאהעגנייא םורַא UN TIN געוו ןטימ px טלעטשעגקעווַא

 סע .ןריציפָא עכעלטע ןעגנורּפשעגּפָארַא ןענעז סע .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 TD עדַאגירב רעשידיי רעד ןופ רענלעז ןענעז ONT IN ,ןזיוועגסיורַא Pr טָאה

 ןבָאה ןרעיודאב OW .עקיצרַאה א רעייז ןעוועג זיא גנוסירגַאב יד ,לארשייץרא

 יז .טסניד PNR ןרָאפעג ןענעז ייז תמחמ ,ןעמענטימ טנעקעג טשינ זדנוא ייז

 זיא יוזא ןוא .ןעמענסיורא ןענאד ןופ סנגרַאמוצ טגָאזעגוצ רעבָא זדנוא ןבָאה

 רעשידיי רעד ןופ רענלעז עכעלטע ןעמוקעגנָא ןענעז סנגרָאמוצ .ןעוועג עקַאט

 ןופ ןענעז רימ זַא טרעפטנעעג ךיא בָאה ,זדנוא ןגעוו קידנגערפ .עדַאגירב

 ךיוא זיא רענלעז יד ןשיווצ זַא ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה דלַאב ,ןליופ ,ןינָאק

 טניווועג ןבָאה ייז ,והיעשי ןופ ןוז רעד ,אקלוב בקעי ןינָאק ןופ Wan ןיימ ןעוועג

 .ןביירשַאב וצ רעווש זיא סע זַא ,סיורג ןעוועג זיא דיירפ יד .לארשייץרא ןיא
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ONTעטסטנעָאנ .יד לייוו ,רעיורט ןסיורג ַא טימ ןדנוברַאפ ךיוא ןעוועג רעבָא זיא  

 .ןבעלרעד וצ סע ןעוועג הכוז טשינ ןבָאה

 ןקידיילרעד וצ ידכ ,עיראלעצנַאק רעד PR PMN עיצאגעלעד א זיא ךיילג

ONDסע .ןרָאפטימ ייז טימ ןלָאז רימ זא ,ןטעטילַאמרָאפ יד זדנוא  PTגנאל  

 רעדנעלגנע יד .וצרעד שינעביולרעד יד ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןוא טרעיודעג טשינ

 .טייצלָאמ-סגנונעגעזעג א טנדרָאעגנייא זדנוא ראפ וליפַא ןבָאה

 טרָאד ןיוש זיא ,עדַאגירב רעשידיי רעד ןופ רעגַאל ןיא קידנעמוקנָא

 סנגרָאמוצ .טלעפעג טשינרָאג טרָאד זדנוא טָאה סע .טיירעברַאפ pox ןעוועג

 גנעל רעד PR גולפסיוא I ףיוא ןעמונעג זדנוא ןריציפָא עשידיי יד ןבָאה

TIXטיירב רעד ןיא  TIDןעמ .עילַאטיא ץנַאג  DNAרעצעלפ עטסנעש יד ןזיוועג  

 טנדרָאעגנייא זדנוא IND OT עדַאגירב עשידיי יד .ןגינעגרַאפ ליפ טפַאשרַאפ ןוא

xבר רעשירעטילימ רעד ןוא טכיל ןדניצעג בָאה ךיא .תבש"תלבק  ONTטכַאמעג  

 .תורימז ןעגנוזעג טָאה ןעמ .טייצלָאמ רעכעלנייוועגרעסיוא Ik ןוא "שודיק,

 .לארשי-ץרא ןייק ןייז הלוע זיב טייצ יד טניישַאב זדנוא ייז ןבָאה יוזא ןוא
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 (סלעזיימ) ןוירוגיןב עקנַארב

 ןעגנובעלרעביא-המחלמ

 א

 ךיא בָאה הנותח ןיימ ךָאנ .ןינָאק ןיא טגנערברַאפ ךיא בָאה טנגוי ןיימ

 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא רעד טנגעגאב ךימ טָאה טרָאד ,שזדָאל ןיא טניווועג

 -כיילג TD טריפעגסיורַא ןשינעעשעג יד ךימ ןבָאה בייהנָא ןיא .המחלמ"טלעוו

 ךיז טָאה ,ָאטעג PR ןבירטעגניירַא זדנוא ONT ןעמ ןעוו רעטעפש .טכיוועג

PXטקעוורעד רימ  ONTןעוועג זיא'ס .ערעדנַא ראפ סעפע ןָאט וצ טייקיליװרעּפּפָא  

 ןשטנעמ ןעוו ,סנטייוורעדנופ Wow ןוא קיטליגכיילג ךיז ןקוקוצוצ ךעלגעממוא

 .רעגנוה PD ןעגנַאגעגסיוא ןענעז

 TT ידכ ןוא ,ןעגנולייטפָא-סטעברא ענעדישרַאפ טנפעעג PI ןבָאה סע

 SND TID“ סעיצַאדנעמָאקער ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה ןעמוקַאבוצניירַא טרָאד

 ןַאמטכורפ .ַאלירַאמ יורפ PD ףליה רעד טימ בָאה ךיא .סעיצַאזינַאגרָא ענעדיש

 -עג ןבָאה'ס ּוװ (קירבַאפ) ?טרָאסער,-ןטעסרָאג א טריזינַאגרָא (ןעמוקעגמוא)

 רעד .טייצ רעד ןיא רעגנוה ןטימעגסיוא ONT ONT .ןעיורפ טנזיוט יירד טעברַא

 ײטּפָא עיינ ןפאש טפרַאדעג טָאה'מ TR PUR טלקיווטנא ךיז טָאה "טרַאסער,,

 ןעמונעגמורַא PR טקרַאטשראפ רעמ לָאמ ַא סָאװ ךיז טָאה רעגנוה רעד .ןעגנול

 ָאטעג םענופ ןסאג יד PN טנגעגַאב ךיא בָאה לֶאמנייא טשינ .ןזיירק ערסערג

 DIN IN“ -- יקסנישטשעל קעינַאמ טנגעגַאב PR ANA לֶאמנייא .ןדיי רענינָאק

 ךיילג בָאה ךיא ,ךיש ענעסירעצ ןוא רעדיילק ענעסירעגּפָא ןיא ,ןטרעגנוהעג

 טָאה רעכלעוו ,ןַאמניילק קעינָאמ רעטײל-טרָאּפסנַארט םייב טרינעוורעטניא

 -רעגנוה א ןופ ןיקסנישטשעל טעוועטַארעג טָאה ףליה ןייז .ןינָאק ןופ טמַאטשעג

 .טיוט

 ןטנעמַאקידעמ ןייק .סעימעדיפע ענעדישרַאפ טעוועשובעג ןַאד ןבָאה סע

 רעד PIN רָאטקָאד ןשיליופ ןטנַאקַאב א טַאהעג INT PR .ןעוועג טשינ ןענעז

 טקישעגרעביא עינווַארטקעלע רעד PD רעטעברַא ךרוד טָאה רעד .טייז רעשירַא

 יד ןשיווצ טלייטעצ ANT PN ONT ,ןעניצידעמ ענעדישרַאפ ָאטעג PR רימ וצ

 SND“ טימ ןפָארטעג OMY I טייצ PO PT בָאה PN .עקיטפרעדַאב ןטסײממַא

 עילימַאפ ןוא סיקסווָאנּפיל ,ַאקסנישזוב ,ַאקסנַאדרָאפ היח יוו ,רענינָאק ענעדיש

 .ןעמוקעגמוא ןענעז MT PD טייהרעמ יד .םוַאד

PX1944 טסוגיוא  PT PN ANTןענופעג  PNץיוושיוא ןייק טרָאּפסנַארט  

 ןבילברַאפ PI ךיא MW ,ףרָאדצעמ PP טקישעגרעביא ךימ ןעמ טָאה טרָאד ןופ

 ןענעז רעגַאל םעד PR .טיירפאב זדנוא ONT ײמרַא עשיסור יד .המחלמ עדנע זיב

 ןעיורפ עשידיי 500 ךרעב ןבילבעג רימ

652 



 ב

 ךיז PR INT ,ןטייקנארק ערעווש PS ןשינעבעלרעביא ענעדישרַאפ ךָאנ

INTןביוהעגנָא ןבָאה אד .(ןעיזעלשרעדינ ןיא) קצָאלק לטעטש ןיא ןענופעג  

 -לעזעג JM ןביוהעגנָא PNR ANT אד .ןרעגַאל ענעדישראפ ןופ ןדיי ןעמוקוצנָא

 .ץענערג רעשיכעשט רעד וצ טנעָאנ ןעוועג זיא לטעטש סָאד .טעברַא עכעלטפאש

 לטעטש םעד רעביא ןרעגאל יד ןופ ןדיי ןריפוצרעביא ןפלָאהעג טָאה סָאד

 ןענאטשעג AVN רעד ןיוש זיא TOT TD .ײקַאװָאלסָאכעשט ןייק -- טוכַאנ

 DIN“ ךיז טָאה גנוגעוואב רעד ןופ .עיצַארגימע רעקידרעטייוו רעד IND יירפ

 יץרא ןייק ןייז הלוע ןענָאק xr ייז ידכ ,ןדיי ןריפכרוד) ,"החירב , יד טלקיוו

 .(לארשי

 -קעווא גנוריגער עשיכעשט יד ךיוא יו ,עשיליופ יד טָאה בייהנָא ןופ

 טלקיװטנַא ןופרעד ךיז ןבָאה רעבָא טייצ רעד טימ .סעיצקא יד PD טקוקעג

 אד .ץענערג רעד ףיוא טריטסערַא ןדיי ONT ןעמ .ןטייקירעווש ענעדישרַאפ

PR ILAןירעדנעציזרָאפ סלַא טרינעוורעטניא ןיוש  TDןקיטרָא  WPטעטימָאק . 

 טעטימָאק רעשידיי רעד -- ברעמ ןפיוא ןעגנַאגעג זיא עילַאװכ-ןשטנעמ יד

 -- גנוניווו קידרעמיצ TOR ןיימ PR לרעמעק ןיילק א pp טלקיװטנַא Pr טָאה

NX PNרעד רעטנוא .טלייטעגוצ רימ טָאה גנוריגער יד סָאװ ,זיוה קיקַאטש יירד  

 וצ טלדנַאוורָאפ גנוניווו ןיימ PT ONT ,טכאמ רעשיסורדשיליופ רעד ןופ זָאנ

 טפיוקעג ןבָאה רימ ."החירב , רעד ראפ רעגַאל-עיצינומַא םעניילק א pr ךעלסיב

 .רעייט ןטסָאק טשינ לָאז סע טימַאב ךיז ןוא ןלעווק ענעדישרַאפ ןופ רעוועג

 רעד ןיא טגײלעגנײרַא ןבָאה רימ .רעוועג ןעמוקַאב טלעג IN PIN ןבָאה רימ

 ONT ןעמ .טעברַא עקילייה א זיא ONT IN קידנסיוו ,ץרַאה עצנַאג ONT טעברַא

 "עב ,ON רעד PR עטריטסערַא סלַא ןענופעג Pr באה PR ןוא ,טריצנונעד

 TD רענייא ךימ טָאה ,ןזיוועגסיורא רעטעפש PT“ טָאה סע יוו .(ייצילָאּפ-םייהעג)

 סגנוריגער-יטנַא IN ריפ PNR TX ,טכַאמ רעד ייב טרסמעג ןטנַאירטַאּפער יד

 SND“ טלָאװעג טָאה רעקינעי רעד .ןטסינויצ יד תבוטל טעברַא TN טייקיטעט

 רעקידמישדח יירד א ךָאנ .ןעגנולעג ךיוא רעדייל םיא זיא סָאװ WOW ןיימ ןמענ

 AND“ רימ ONT גנוריגער יד .טסערַא TID טיירפאב ךימ ןעמ ONT ,גנושרָאפסױא

 טגָאזעגּפָא ןופרעד WAX PT בָאה PR ,טמַא ןיימ ןעמענרַאפ IW רעדיוו ןגָאלשעג

 ,ערעדנַא טקישעג טציא זיב ANA PR וו ,ןיהַא ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב ןוא

 רעד ןופ ךעלגניי יד, טייצ וצ טייצ TD PN ןגעגאב ,לארשי PX ,טציא

 ןָאמרעד גנורעטסייגאב טימ .רעדניק TD סרעטָאפ ןיוש ןענעז עכלעוו ,"החירב

PD PT PNןטייצ ענעגנַאגרַאפ ענעי . 
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 ןעבעל קחצי
 (ביבאילת)

 רעדלעוו רעשזעימישזַאק יד PX םיחא-רבק

 בָאה רעדייל .ןינָאק ןייק ןרָאפ וצ ןעוועג INT עטשרע ןיימ זיא גירק ןכָאנ

 .ןענופעג טשינ ערעייט עניימ ןופ םענייק ךיא

 עטכַארבעגמוא יד ןופ םירבק יד ןענעז ּוװ טריסערעטניא ךימ טָאה סע

 .ןדיי רענינָאק

 טעדרַאמעגסיוא ןענעז ייז זַא ,טלייצרעד רימ טָאה קַאשטוב קַאלָאּפ רעד

 DAN“ עקשזָארָאד א טימ ךימ טָאה רע .רעדלעוו רעשזעימישזַאק יד ןיא ןרַאוועג

 .רעדלעוו יד ןיא טריפעג

 ONT PR .ןפָאלטנַא PN ןעזרעד היוג א ךימ ONT סנטייוו רעד ןופ ךָאנ

 TN ,טיורטרַאפ רימ יז טָאה ,ןעמוקעג ןיב PR סָאוו ןגעוו טלייצרעד רעבָא ריא

 רע טעוו ,עשטינשעל םוצ ךיז ןדנעוו ,ןטָארעג רימ ןוא ,דיי א ןַאמ ַא טָאה יז

 .םירבק יד ןעוועג ןענעז סע ּוװ ןזיוועג רימ טָאה יז .ןבעגרעביא רעיונעג POX רימ

 .תונברק עשידיי ןבָארגַאב ןענעז ָאד זַא ,ןבירשעגנָא ןעוועג זיא ךעלב x ףיוא

PORטסָארּפ יוו ,ןדיי ךָאנ ןוא  TDטלעטשעגטסעפ ןבָאה .א .א וועשטעלק , TR 

 ,קסלוקס ,וועשטעלק ,ןילָאג ,ווָארָאגַאז ןינָאק ?TD TP יד ןבָארגַאב ןענעז אד

 TT 7000 רעביא ,לאווכיר ,ץעיורג ,ןרעזייפ ,עצּפולס ,ןישעלש

 IN ,ןרעטסעווש ענייז וצ ץעיוװָארטסָא INI ןבירשעג טָאה ןַאמסקילג השמ

 טימ לופ סָאטיוא 10 א גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא ַא PR סיורַא ןעמ טקיש גָאט ןדעי

 ןכלעוו PR ,טרָאּפסנַארט רעטצעל רעד ּפָא טייג הנשה-שאר ברע זַא ןוא ,ןדיי

 יוו ,געוו ןבלעז םעד PR טקישעגסױרַא ןרעוו TINT עילימַאפ ןייז טימ רע ךיוא

 ..שזעימישזַאק ןעוועג סע זיא ןזיוועגסיורַא רעטעפש Pr טָאה סע

 יד ןגױצעגּפָארַא טָאה'מ זַא :טלייצרעד רימ טָאה יקסנישַאי קַאלָאּפ רעד

 -סיגַאמ ןיא ןכַאז יד טריפעגרעביא רע טָאה רעטעפש ןוא תונברק יד ןופ םידגב

 ,ןינָאק ןופ טַארט

 ןטסירק ןטלַאהַאב Pr ןבָאה ץַאלּפ-עיצוקעזקע םעד םורא רעמייב יד ףיוא

 .טָאטש רעד PR טלייצרעד ןאד TIN ַארקַאסַאמ רעד וצ טקוקעגוצ Pr קירעגיינ ןוא

PXעפורג ַא .ןינָאק טכוזאב שזדָאל ןופ רעדיוו ךיא בָאה רָאי ןטייווצ  

 ,שזעימישזַאק PR תובָא-רבק ףיוא ןרָאפעג ןוא ןפָארטעג Pr רימ ןבָאה רענינַאק

 .ָאריּפַאש ףסוי ,יורפ רעד טימ רעב ,ןעבעל םייח :ערעדנַא ןשיווצ

 ןלעטשוצפיוא קעווצ TNS טלעג טלמַאזעג טָאה ןילָאג ןופ גרעברעבליז

 .הבצמ ַא
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 םעד ןיא טלעטשעגפיוא ,זיירק רענינָאק ןופ תונברקייצַאנ יד ךָאנ הבצמיקנעדנָא

 TORN רעשזעימישזַאק
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 אקשטנַאמ 'ה רעד ןטימ PR 1945 ,(דנאלשטייד) ןעכנימ הטילפה-תיראש רענינָאק ןופ ףערטנעמַאזוצ רעטשרע



 לובמ ןקיטולב ןכָאנ

 ןבָאה ,טניה עשירעלטיה עקיטשרודטולב יד ןופ הלּפמ רעד ךָאנ .1945 יַאמ

 םיבורק ןכוז ןביוהעגנָא םוטנדיי ןטקינייפראפ םענופ ךעלטשער עטמותירַאפ יד

 רעצעמע [IN ךיז טעוו רשפא IN ,גנונעפָאה רעד טימ -- עטנַאקַאב ,דניירפ

 -ער ןעוועג ןוא סעיזוליא PP טכַאמעג טשינ PT ONT רענייק םגה .ןענופעגּפָא

 טכוזעג טָאה רעדעי .ןפארטעג טיילסדנאל עטלייצעג ךיוא ךיז JANA INT ,טרינגיז

 ...? רשפא -- ןינָאק טימ טקַאטנָאק א

  ONTךיז ןפערט ענערָאװעג-לוצינ לסיב  PNרעבמעטּפעס ןיא ןינָאק 1945

 סעזערפ :טעטימָאק ןשידיי ןקילייווטייצ ַא ןדנירג ןוא  OWNןוא ,אקיוס םהרבא

 ךיז טבייה סע .(רעגיצנַאד) יקסנַאדג .ב -- רַאטערקעס  NINטימ ץנעדנַאּפסערַאק

 ,עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןיא רענינָאק יד וצ ףליה ךָאנ ךיז ןדנעוו רימ .טלעוו רעד

 15 ,רענעמ 24 -- תושפנ עשידיי 46 ןינָאק ןיא ךיז ןעניפעג 1945 ףוס

 ,רערעווש א זיא רעטניוו רעד ןוא סיורג זיא טיונ יד .רעדניק 7 ןוא ןעיורפ

 ןגיילוצקעווא ּווו DIX ןַא ןכוז רימ ןוא ,ןקַאלָאּפ ןופ טּפַאכרַאפ ןענעז ןעגנוניווו יד

 ןדיי ליפ יוזא ךָאנ טָאה רעלטיה OND ,ךיז ןרעדנּוװ TROND בור רעד .ּפָאק םעד

 .תושפנ 60 א ךרעב -- ןעמַאזוצ ,רענינָאק Ti רעטעפש ןעמוק סע ...טזָאלעגרעביא

 יד PN םירבק-רעדירב יד ןכוזַאב רימ .ןכוז וצ סָאװ טשינ NT WAN ןבָאה רימ

 םענופ ןדיי ןבָארגאב ןענעז שזַאטנעמצ ןכעלטסירק ןפיוא .רעדלעוו רעשזעימישזַאק

 ןטסנייממא ,טָאטש יד vox ןזָאלרַאפ ךעלסיבוצ .וואקראשט PR רעגַאל-סטעברַא

 PP רעטייוו ןרָאפ וצ טרָאד ןופ ,גנונעפַאה רעד טימ ,דנַאלשטייד ןייק ןרָאפ

 ,ןבילברַאפ טשינ רענייק טעמכ זיא ןינָאק ןיא .לארשי-ץרא ןייק ןוא עקירעמַא
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 אקשטנָאמ (ָאטל) יול
 (ביבא-לת)

 ןברוח ןכָאנ ןינָאק

 גָאליּפע

 ןינָאק TP ןעמוקעג PK PIN pa ,ענעבילבעגנבעל יד ןופ בור'ס יוו

 טביילב גוצ רעד .ןבעל ןבילבעג ןענעז םיבורק עניימ ןופ רעוו ,ןרעוו ריווועג

PN TIX Powטכַאנ זיא'ס ."ןינָאק , ןפורסיוא רעה  TNקרעמַאב ןגייטשסיוא םייב  

 ,ןגעמרַאפ ץנַאג ןיימ ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,שזַאגַאב לסיב םערָא ןיימ זַא ,ךיא

 רימ ןוא ,טנַאיצילָאּפ א טנעקרעד ךימ טָאה לַאזקָאװ םייב .ןרָאװעג םלענ זיא

 טייהנגעלעג יד סיוא ןצונ רעטלעלוש ןיא רעדניקספרָאד עפורג ַא זַא ,טגָאזעג

 .ךעלקעפ ענעמונעגוצ יד טימ ןדניוושרַאפ ןוא ,גוצ ןופ ןטלַאה ןתעב

 זיא Wm ןוא ןרָאפעגּפָא סעקשזָארָאד עקידנטרַאוו יד ןענעז לייוורעד

 םַאזקרעמפיוא רימ טָאה טנַאיצילֶאּפ רעכעלפעה רעד .סופ וצ ןייג וצ ןעמוקעגסיוא

 זיא ,ןקירב יד טנערברַאפ ןטערטּפָא O° JANA ןשטייד יד יוו ױזַא TN ,טכַאמעג

 -לַאזקָאװ םעד ןטעבעג טָאה רע .ןייגוצכרוד רעטצניפ רעד ןיא טרָאד ךעלרעפעג

 IND“ זיב טרַאװעג PN ANT טרָאד .ןעורוצּפָא רעמיצ ַא ןבעג וצ רימ ,רעעזפיוא

 .ןיירא טָאטש PR ןייג וצ טירט עכעלעמַאּפ טימ ןביוהעגנַא PX ALT ךָאנרעד .גָאט

PXסאג רעצפולס רעד ףיוא ךימ ןיפעג . PNםורַא ךימ קוק  TIDעלא  

 עשידיי טשינ ,עדמערפ ץלַא רעבָא ,ןדליש ןוא ןטפירשפיוא עלַא ןעייל ,ןטייז

 .עבלעז סָאד זיא קרַאמ ןסיורג ןפיוא ךיוא ,ןעמענ

 TD רעייטשרַאפ םענופ טעדנירגעג ,טפעשעג-ןרַאגיצ TN ןסָאריּפַאּפ סאד

 ,(רעניוו ןוא רעגיצנַאד ןופ -- סנטצעל ןוא) ץַאלק לאכימ הליהק רעשידיי רעד

 TN .ןעמַאנ ןשירַא ןא PIN טציא טגָארט ,גנַאל ןבעל א טריטסיזקע טָאה סָאוו

 ןבילבעג זיא ןטפעשעג יד ןשיווצ ןטימ רעד ןיא .עבלעז סָאד םוטעמוא יוזא

 .טסירק א ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסווָאטרַאװעל ןעמַאנ רעד טרעדנעראפמוא

 ןטפעשעג ןעוועג בור רעד ןענעז ָאד ,(יאמ 3) סאגטפיוה יד ףיוא םוק ךיא

 .ןבילבעג טשינ זיא ןעמַאנ רעשידיי ןייא ןייק רעבָא ,רעמיטנגייא עשידיי ןופ

 -נגעק ,עקיש PWN IS טרעהעג DNA -- סטכער עטשרע ONT IN ,קנעדעג ךיא

 םענרַאפ ךיא .א .א יקסנָאדרָאפ ,ןאמרעגניז ,ץאק עשטעפ ךָאנרעד ,ןאמרעה רעביא

 תורוד ןבָאה ָאד זַא ,ךיא סייוו ןעמענ עשירַא יד ץָארט -- אד ךיוא ,סטכער ךימ

 -לַאװ ,יקסווָאטָארק ,רעדנַאז ,יקסלַאװכַאר :ןטפעשעג עשידיי טריטסיזקע גנַאל

 ,ץנַאריימ ,סעילוגראמ ,עזוארק ,ןיוועל ,גרעבנעוועל ,יקסווָאקירטס ,שטיווַאכ

 -ראשו ,ןאמלעגנע :רעביאנגעק ןוא (ךעלב) יקסוועשטעלק ,(ןברַאפ) ץישפיל

 .ערעדנַא ליפ ןוא Wd ,יקצעיווָאנ
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 ,רעירפ יוו ,טייטש עכריק עשיליוטַאק יד ּווװ ,סַאג רעד ףיוא PN PI טציא

 ןיימ זיא ONT :ןייטש וויטקניטסניא ךיא ביילב רעטייוו לסיב ַא .טקידעשַאבמוא

 ךיא געלפ NT .רעטצנעפ ןטשרע PR IN PR ּפַאלק קידנטכארט טשינ .זיוהדןיווו

 רעטצנעפ ONT .העיסנ א ןופ ןעמוקנָא געלפ ךיא nya ,לסילש םעד ןעמוקַאב דימת

 ןפרַאש ַא ףיוא טגערפ ,טנַאה PR רעװלָאװער ַא טימ ,ןאמרעגנוי א PR ךיז טנפע

 רענָאיצקנופ .ב AN IN זיא רע *? העש WwW XIN ןיא הפצוח א ראפ סָאװ, ןפוא

 ןיב ךיא !ןאמרעגנוי ,ףרַאש UN טשינ, :רעפטנע PR ,(טכַאמ סטייהרעכיז ןופ)

 טרינעשז לסיב א ."גנוניווו רעד ןופ ךיוא ןוא זיוה םעד ןופ רעמיטנגייא רעד

 ,רעירפ ןופ טשינ Po WP רע זַא ,טגָאז PR רעװלָאװער ot קעווא רע טגייל

TNרעטכעווזיוה רעד טניווו ,הריד רעד ןופ לייט רעטייווצ רעד ןיא זַא " MINT 

 טעב א םוקַאב PR .ףיוא OIL Po טמענ רעכלעוו ,רעטכעוו םעד רע טפור

 TN טפַאשטריווזיוה PO TD טמַאטש סָאװ ,טנַאװעגטעב ליפ pom ןפַאלש וצ

 .םינכש עכעלקילגמוא ערעדנַא ןופ

 גנוניווו רענעזעוועג ןיימ ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה רעטעפש געט ייווצ ךָאנ

 ONT ANT ךיא .טַארטסיגַאמ ןכרוד טצונַאב ןעוועג זיא סָאװ ,רעמיצ ןייא רָאנ

 .רימ טימ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעצנַא ןתנ ךיוא ױזַא ,טזָאלרַאפ לענש רעמיצ

 טימ (רעקוצ ןריובעג) יקסלַאווָאק הנח יורפ לייוורעד ךָאנ ךיז ןעניפעג אד

 אנינאי ,ןיוועל ,יקסנישטשעל לעומַאס ןופ רעטכָאט יד -- אשיר ,רעדניק 2

 טרעטשעצ PON קינייוועניא — טזָאלרַאפ שרדמהיתיב רעד

 ןסירעגּפָארַא סמיזג םענופ תוחול יד ןוא
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 .ןכָארבעגסיוא ןשזַארטיװ ,ןברוח PR טָאטש ןיא ןדיי יד ןופ טכַארּפ רעד -- לוש עסיורג יד
 .יירעשעוו א טיובעגוצ טייז-ףיוה רעד ןופ

 יורפ (ץילדייז ןריובעג) יורפ ןייז טימ (יקסרַאב) רעב .מ ,(סלעזיימ ןריובעג)

 אשונ רעטַארײהעג טשרע רעד טימ רעצנַא קעלוי ,רעטכָאט א טימ ץילדייז

 ,(יקסנישטשעל םולש ןופ רעטכָאט)} אנילאה ,רענטיס ,(יקסווָאטסושזב ןריובעג)

 .ַא .א (אקנילג ןופ ןַאלּפַאק .מ ןופ רעטכָאט) ַאישזדַאי

 : רעניווונייא עכעלטסירק ,עטעדניירפַאב רעירפ ןופ ,ענלצנייא ךימ ןכוזַאב'ס

 וואלסינָארב PX וואפראק ר"ד ,שטיװָאנַאג .ל רעטסיימרעגריב רענעזעוועג רעד

 .יקסווָאדנָאוועל

PXיקצערַאי וואלסינַאטס ראטערקעס רעד ּוװ ,טַארטסיגַאמ םעד ךוזאב , 

 -רעגריב רעד DONT ךימ טסירגַאב ,רָאי 50 רעביא DONT ןיוש טעברַא רעכלעו'

 -סגנוציז םענייש ןיא ןעייג רימ .טעניבאק ןייז ןיא ףיוא ךימ טמענ קעניד רעטסיימ

 ךימ PMT PN .רעירפ יוו טרָאד ןעגנעה רעדליב ענייש יד .טַאריטַאטש TD לַאז

 ,סנגרָאמוצ .ןַאמטַאר סלַא ןסעזעג רָאי ליפ cms ןיב'כ ּוװ ,ץאלפ ןבלעז ןפיוא

 DN וצ ןעמוק וצ ,עװטסָארַאטס ןופ גנודַאלנייא IN ךיא םוקאב ,ירפ רעד ןיא 8

 .ָארויב PT PK טייצגַאטימ WAT א 2

 -רעפעט םעד ןכוזאב וצ סיוא ךיא ץונ העש יירד עיירפ יד ןופ ךשמ ןיא

 ןענעז ,ןדיי בור רעד טניווועג ןבָאה'ס וו ,ןסאגנטייז יד PIN ,טרָאד .קרַאמ

 ךיז טָאה'ס ּוװ ,סאג רעד וצ ךיז רעטנענרעד ךיא .טרעטשעצ רעזייה עלַא

0 



 לעיצעּפס ,דליב ךעלרעדיוש א ,ליש עלופטכַארּפ יד ןוא שרדמה"תיב ONT ןענופעג

 עבורח יד .ןכערבראפ עשיצַאנ יד ןזייוואב סָאװ ,תוברוח ,ליש PR קינייוועניא

 .ןיזאגַאמדגרַאווטלַא רעשיטָאטש סלַא טצונאב טציא טרעוו ליש

TINT PR MA NXT TDתיב סָאד ןכוזַאב וצ ווורפ ןוא קראפ םעד - 

 יד ןוא לגיצ יד ךיוא ,ןדנּוװשרַאפ זיא םורַא ןַאקרַאּפ רעטרעיומעג רעד .תורבקה

 OVNI יד .טעבנגַאב PN טפעלשעצ ןענעז ,ןייטשרַאמראמ TD PIX עכנַאמ .תובצמ

 יד ךָאנ .םירבק עקידתורוד יד טעדנעשעג ,םיתמ יד טניושעג טשינ ךיוא ןבָאה

 ערעזדנוא ןגעלעג ןענעז'ס ּווו ןענעקרעד IS טשינ רעמ ןיוש זיא רָאי 6 עטצעל

 .סעזָאק PR תומהב טציא ךיז ןשאפ טרָא םעד PN .עטסטנעָאנ

 רעד TD עדייבעג רעד TNT טציא PR ייג טירט עמַאזגנַאל טימ

 -אטס רעד PR קידנעמוקניירַא .12 טגָאלש רעגייז זיוהטַאר רעד .?ָאװטסָארַאטס,

LYNDONטנפע'ס .טייצ רעטלַא רעד ןופ עטמַאַאב ךימ ןענעקרעד  PTריט יד  TD 

 ADD ןופ זיא רע .רָאפ ךיז טלעטש TX PAX ךימ טעב רעכלעוו ,אטסָארַאטס

INTטערעהעג רימ ןופ טָאה ,ךימ רע ןעק . DDזיא -- רע טגָאז -- טַאריטָאטש  

 רעדיוו ןיזַאגַאמ לַאירעטַאמיוב סיורג ןיימ ןגיילוצרָאפ רימ ,טקיטכעמלופאב רע

 טריטסיזקע ,טיובעגפיוא רָאי 30 TD ךשמ PR ANA PN סָאװ .ןעמענוצרעביא

 ךשמ PN ןעזעג בָאה PR סָאװ םעד ןופ טקורדנייאאב קרַאטש ןיב PR .רעטייוו

 טשינ ןיב ךיא זַא ,עטסָארַאטס םעד רעלקרעד ןוא העש יירד עטצעל יד ןופ

 ףרַאד ,טנייה ןביילב וצ ידכ זַא ,רימ טרעלקרעד רע ןוא ,ןדמש וצ ךיז טיירג

 .ןליופ קילבופער רעשיטַארקָאמעד רעד ןיא ןָאט וצ טשינ ONT ןעמ

PRXתמחמ ,טיוט ןכָאנ סיוא סע טעז ױזַא יו רעטייוו גערפ  TPשידיי  

 INP שזאטנעמצ ןשיליוטַאק ןפיוא TR ,ןַארַאפ טשינ רעמ INT זיא תורבקה"תיב

 רע DONT ױזַא יוו ,רעטייוו םיא גערפ PNR .ןרעגריבנייא טשינ ךיז דיי א ךָאד

 םייה רענעזעוועג רעד PR קידנעמוקקירוצ ,בצמ Pa ןיא טלדנַאהעג ןיילַא

 .ךיז טקידלושטנַא ןוא עגַארפ ןיימ טשינ טייטשרַאפ רע ,ןעשעג זיא סָאוו קידנעעז

 רעד ,לַאזקָאװ ןופ ןסלער יד ןבענ ךימ PR ןיפעג געוו ןרעטייוו ןיימ ףיוא

 טנװָא ןיוש זיא'ס ."ןינָאק, :עיצַאטס יד OW טפור Wo PR ,ןייטש טביילב גוצ

 רעד .טָאטש יד ,רעירפ יוו ,ןטכיילַאב ןּפמָאלנסַאג יד .גוצ PNR PON ייג PX ןוא

 םולח PROM .ןדניוושרַאפ ןָא טבייה טכיל ןופ Pw רעד ןוא PA IN טבייה גוצ

 .ָאטשינ רעמ PW ןענעז סָאװ ,ןדיי עשימייה יד ךיא עז

 -טפעשעג ןיא ךיא ןיב געוו םעד ףיוא .ברעמ ןייק ךיז טגעוואב גוצ רעד

 שטָאכ ןעניפעג וצ קילב ןיימ טכוז טציא .ןדיי ןשיווצ ןעוועג דימת תועיסנ עכעל

 YA“ רעדרעמ ןקידתוירזכא םעד ONT זיא ױזַא יוו .טסיזמוא IWIN ,ייז ןופ םענייא

 -טיוט TD גנוָארד רעד רעטנוא .תוליהק עשידיי ליפ ױזַא ןטָארוצסױא ןעגנול
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 -סגנוקידייטרַאפ עכעלגעמ סעדעי ןעמוקַאבסױרַא טנַאּפוקָא רעד טָאה ,ףָארטש

 ,רעוועג

 יד זיב יד ךרוד ןרָאװעג זיא גנורעקלעפַאבי-ליװיצ עזָאלרעװ ירמגל יד

 ןבירטרַאפ ןוא טביוראב ,טרעגנוהעגסיוא שיטַאמעטסיס ,רעדרעמ עטנּפָאװַאב ןייצ

 יילרעלכ ךרוד גנוטכינרַאפ רעד וצ טיירגעגוצ קיסעמנַאלּפ ןוא ןעמייה ערעייז ןופ

 ךיז ןוא דנַאלסור PP ןפיולטנַא וצ קטייצירפ ןעגנולעג זיא עקינייוו Wa .ןטיוט

 .טיוט PD ןעוועטַאר DWN ױזַא

+ 

 זיב ,1896 רָאי PR ןטייווצ םעד יַאלָאקינ רַאצ ןופ גנוניורק רעד טניז

 הפוקת ַא ןעוועג ןדיי ILS זיא עיצולָאװער רעשיסור רעד תעב ,1918 טיוט ןייז

 1946--1929 טפאשרעה-יצַאנ רעד NYA רעטעפש ךיז JANA סָאװ ,ןעמַארגָאּפ ןופ

 NNR DID PD“ זייוולייט TR — חרזמ PD גנוטָארסױאנסַאמ טימ טקידנערַאפ

 םעד PR ןוא ןליופ PR טקנופכיוה םעד טכיירגרעד טָאה סָאװ ,םוטנדיי ןשיעפ

 ,ןינָאק טָאטשמייה רעזדנוא ןסָאלשעגנייא ךיוא םונהיג

 ךוזאב א ףיוא ןעמוקעג PR pa -- 1946 רָאי PR -- טייצ רענעי וצ

PPזיב .ןעמַאנ ןרעדנַא ןַא רעדיוו ןיוש טסייה טרַאניווו ןיימ ןופ סַאג יד .ןינָאק  

 -גרובנעדניה -- 1918 זיב טלָאמעד ןופ ,ַאגולד ןסייהעג סַאג יד טָאה 1914 ןטימ

 תעב ,ַאיַאמ ַאג-3 אצילוא -- גירקטלעוו ןטייווצ םעד זיב 1918 ןופ ןוא עסַארטש

 אימרַא NON -- 1946 PR ,עסַארטש גנירעג ןַאמרעה -- עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד

 .ןעמָאנ רעטפניפ רעד 1914 טניז .ה .ד -- אנָאוורעשט

PRKךָאנ ענעז טָאטש רעד  SONDןדיי ענעמוקעגמוא יד ךָאנ תודע יוו , 

 ןתורבקה תיב יד ןופ .לוש יד ןוא ןטלַאטשנַאנרעל ,ןקירבַאפ ,רעזייה ערעייז

 .ןדניוושרַאפ ןענעז תובצמ יד ;ןמיס PP Wa ָאטשינ זיא

 ןטלַא ןפיוא ןעמוק wo טגעלפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד IND ךָאנ

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,םירבק ןכוזוצּפָא ידכ ,וואקראשט IND ןפיוא ,תורבקה תיב

 רעניווואב ןקיטרָאד ova טלָאמעד ןגעלפ עכעלטנגוי עשידיי .ןענופעג וצ רעווש

 יד ןשַאוװצּפָא רעסַאװ ןעמענ -- הלגע רעד ןופ רעדנעפש םעד -- שטיווָאקוועל

 .רַאבנעייל טפירש יד ןכַאמ וצ ידכ ,תובצמ

 תופוקת-סטפַאשרעה יד ןריטַאד POND PR תורבקה-תיב PP תובצמ יד

 ; גנוניורק רעד ךַאנ רָאי ייווצ ,סנטשרע םעד יַאלָאקינ רַאצ ןופ 1825755 ןופ

 עכלעוו תעב ,רעטלימ PR רָאי 25 ןעניד וצ ןדיי רַאפ הריזג רעד תעב 7

 ןיוש ןעמ טניפעג 1914 ןופ ;ךעלגניי עקירעי 12 ןעמונעג ךיוא ןיוש טָאה ןעמ
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 שיאערבעה ןיא ןטפירשפיוא טימ טינַארג ןוא רָאמרַאמ ,טנעמעצ ןופ תובצמ ךיוא

 -טלעוו רעטשרע רעד TD ףוס זיב MN ,גנוצעזרעביא רעשטייד PR ךיוא ןוא

 לייט א ןיוש ןגָארט -- תומחלמיטלעוו עדייב ןשיווצ — 1914-39 טניז .המחלמ

 -- רעטעפש TN 1929-45 טניז ;ןטפירשפיוא עשיליופ ךיוא ,עשיאערבעה תובצמ

 טלדנַאוורַאפ טרעוו תורבקה תיב רעד .תובצמ ןייק טלעטשעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה

PXדלעפ טזָאלרָאװרַאפ ַא . PNןענעז תובצמ עקידרעירפ יד  TNTןטנַאּפוקָא יד  

 -ריט וצ ןרָאװעג טצונאב ןוא טביורעגוצ גנורעקלעפַאב-ליוויצ עשיליופ ןוא

 .ןקעווצ ערעדנַא ןוא ןלעווש

PONT רעזדנוא ןיא רעטייוו טבעל ,ןרָאװעג בורח ןדיי ןופ זיא סָאװ pox 

  TNתובצמ יד טָאטשנַא .ןורכז  TIN POW PDןלָאז רַאמרַאמ  INDשילָאבמיס זדנוא

 !חכשת לא :ךוב"רוכזי ןופ רעטעלב יד ןעניד
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 1946 ,דנַאלשטייד ןיא

 IN ךיז טפאש סע ,דנַאלשטייד ןיא Pr ןפערט םיטילפ לייט עטסערג יד

 ןכַאמ רעטכייל טעוו סע סָאװ ,ךיז ןריזינַאגרָא וצ קעווצ ןטימ עּפורג-װיטַאיציניא

 רעשידיי א ןיא ףורפיוא IN OTN טיג עפורג יד .ץנעטסיזקע רעד OND ףמַאק םעד

 רעטשרע רעד וצ ןדַאלעגנייא ןרעוו הביבס PR ןינָאק ןופ ןדיי עלַא יד זַא ,גנוטייצ

 .ןינָאק זיירק ןופ ןדיי ענעמוקעגמוא יד ךָאנ הרכזא

JIDN FUN KRAJZ KONIN! 

Fun 17 biz dem 27 september 1941, 

in di welder fun Kazimierz baj Konin, 

zenen ojf an achzorjesdikn ojfn in gaz- 

ojtos umgekumen unzere krojwim un 

frajnt. 

Cum ondenk fun di erszte korbones 

fun hitler-rezim in Wartheland ordnen 

mir ajn 

A HAZKORE 

szabes, dem 21 sept. 1946 (25 Elul, 5706, 

parszes Nicowim-Wajelech) 10 a zejger 

fri, in der Jidiszer-Szil in Munchen 

Mehl-str. 43. 

Inicjativ-gru pe 

sztot Konin un krajz 

PXטמוק רעטעפש רָאי א  INDיד ןופ גנולמַאזרַאפ עניימעגלא עטשרע יד  

 .* דנאלשטייד PR טפַאשנאמסדנַאל רענינָאק

 .656 טייז ףיוא דליב *
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 ןעּכנימ PS ןדיי עשיליופ ןופ עיצארעדעפ יד

 43 עסַארטשילהעמ תסנכהיתיב םעד ןיא ,ןעכנימ ןיא PX 7.9.1947 םעד

 .גנובעגמוא PX ןינָאק PD ענעמוקעגמוא יד INI הרכזא IN ןעמוקעגדנַאטשוצ

 עצפולס ,וועשטעלק ,ןישעלש ,ןילָאג ,לאווכיר ,ןינָאק ןופ עדנזעוונָא לָאצ יד

 ,ַאקשטנָאמ יול :ןענעז םוידיזערפ PR .ןָאזרעּפ 93 ןעמאזוצ -- ָאלָאק ןוא

 .(ַאקנָאוורעשט) טיור A ,גרעבנעוועל .ש ,יקצַאגָאב .ה ,ןעבעל .ב ,קישטרַאקעיּפ .א

 : םויה רדס

 ַאקשטנָאמ .ל -- גנוסירגַאב PR גנונעפערעד 1

 טַארעפער .2

 רָאטנַאק -- םימחר אלמ לא ןוא םיליהת לטיּפַאק 3

 .גנוסילש 4

 רעד ףיוא טארעפער סעקשטנָאמ (יול) ?Sy ןופ גוצסיוא
 1947 ,דנאלשטייד PS הרכזא

ya...ןבייה טנַאקַאב זיא'ס יוו ,םירבח ןוא סעטרבח  PTתוניק יד  INטימ  

 ?"דדב הבשי הכיא , :רעטרעוו עדנגלָאפ

 ,ךייא וצ טעדנעוועג טציא זיא קילב ןיימ ?ןיײלַא ןבילבעג וטסיב יוו --

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ,סעילימאפ עכיירלָאצ יד ןָא ,ענעבילבעג לָאצ עניילק יד

 ריא ליצסנבעל סנעמעוו ,טַאהעג ביל JON ,טגרָאזעג TON OND ,טבעלעג טשרע

 ןופ דייר יד ןעגנילק טציא PRT יוזא יוו .ךייא OND ייז ךיוא ןוא ןעוועג טייז

 ןָא ,רעדניק ןָא ,ןרעטלע Ww ןבילבעג וטסיב יוו -- :תוניק רפס ןקיטנייה םעד

 ,רענעמ ערעייז IN ןעיורפ ;ןעיורפ ערעייז IN רענעמ ;רעטסעווש ןוא רעדירב

TNהחפשמ יוו טָאה'מ עכלעוו יד ךיוא  PRטצעשעג ןוא טַאהעג ביל ױזַא דניירפ . 

 ! פָאק ןרעביא INT א IN PN סטוג TN בָאה IN ,םייה ַא ןָא םַאזנייא ןבילבעג טסיב

onןבילבעג וטסיב  poxיד ריד ןליוו עכלעוו ,עדמערפ ןשיווצ זָאלפליה  

 ןבָאה עכלעוו יד ןשיווצ ןבעל וצ ןעגנּוװצעג ;ףליה וצ ןעגנַאלרעד ows טנַאה

 .טולב רעזדנוא ןיא ןדָאבעג ךיז ןוא קילגמוא סָאד טגנערבעג ריד

DON TNטגרָאזעג רעדיוו טרעוו  INDטָאּפשעג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד  

 ;רעדניק TR ןעיורפ Avaya עזָאלרעװ ןענָאילימ טעדרַאמרעד ןוא רשוי ןופ

 קילג ONT רעדיוו ןבָאה ייז :רעדלעפיטכַאלש יד ףיוא טכַארבעגמוא ןענַאילימ

 -םולש יד ,טלעוו יד .תוחפשמ ערעייז ןופ זיירק ןיא ןעמייה ערעייז ןיא ןבעל וצ
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 טפַאשריוו רעד ןופ יובפיוא-רעדיוו OND פעק ערעייז ןיוש Pr ןכערב רעגרָאזרַאּפ

NDטשרע ןענעז עכלעוו ,עקינעי יד  RINDעקיטולב ערעייז ןעוועג טייצ רעצרוק  

 TD עטביורַאב ,עקידנבעלרעביא לָאצ PR קינייוו ,זדנוא ראפ ןגעקַאד .םיאנוש

 .גנוזייל ow Pp ןעמ טניפעג -- ןגעמרַאפ TX עילימַאּפ ,םייה

 ןיא ןעניווו וצ ןעגנּוווצעג ,עטקידעשַאב ןוא עטקינייפעג רימ ןענעז ךָאנ

 רעד TD ןרעיוט יד .גנולקיװטנַא PX ץנעטסיזקע IND טכיזסיוא I ,ןרעגַאל

 רעד TD ןסירעגסיורַא Pr ןבָאה עכלעוו יד ,ןסָאלשעגּפָא זדנוא IND ןענעז טלעוו

 ןרעדנַאװ טלפייווצרַאפ ןכָאװ עקינייא INI ןענעז ,םיאנוש ערעייז Po תונכש

 .ןרָאװעג טפעלשעגקירוצ דלַאװעג טימ ("סודָאסקע,) םי ןפיוצ

 םעד ןרעַאב וצ ןעמוקעגנעמאזוצ טייוו ןוא טנעָאנ ןופ ןענעז רימ תעב ןוא

 סָאװ ,קנעדעג !רוכז :ןייז גנוזָאל רעזדנוא טעוו ,םישודק ערעזדנוא TD קנעדנָא

 יו ןבעל טקינייאעג רעטייוו ןזומ רימ זַא ,קנעדעג !קלמע רעד ןָאטעג טָאה ריד

 קיטסייג ןוא שיזיפ טקרַאטשעג ןייז טזומ וד זַא ,קנעדעג !החפשמ ענעגייא ןַא

 רָאנ ,הטיחש רעד וצ ףָאש יוו ןריפ ךיז ןזָאל וצ טשינ ןוא ,קיעפסָאנַאטשרעדיװ

MITםייה ערעכיז  PRהנידמ רענעגייא רעזדנוא ". 

INIטמוק הרכזא רעד  IN INPגנולמַאזרַאּפ עניימעגלא  TDןופ םיטילפ  

 .ןָאזרעּפ 63 -- דנזעוונָא -- טנגעגמוא ןוא ןינָאק

 : םויה רדס

 דנַאברַאפ ןופ ןליצ יד ןגעוו גנורעלקרעד 1

PRM 2גנוטלַאווראפ א ןופ  

PRN 3סערגנָאק םוצ ןטַאגעלעד ןופ  

 .ןגאלשרַאפ עיירפ 4

 -קעלַא ,גנולמַאזרַאפ רעניימעגלַא רעקיטנייה רעד ןופ רעציזרָאפ רעד .1

 ןדנירג וצ זיא גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ליצ רעד :טרעלקרעד קישטרַאקעיפ רעדנַאס

INעיצַאזינַאגרָא  PDלָאז עכלעוו ,הביבס ןוא ןינָאק ןיא ןדיי יד  prןלעטש  px 

 עטקינייארַאפ ,לארשייץרא PR ןטפַאשנַאמסדנַאל רענינָאק יד טימ גנודניברַאפ

 ןרירגימע ןפלעה וצ ליצ ןטימ דנָאפ ַא ןפַאש I טרָאד ידכ ,דנַאלגנע ןוא ןטַאטש

 עיצַארעדעפ רעד טימ PT ןדניברַאפ וצ ךיוא יוו .עזָאלמייה יד ראפ ץנעטסיזקע ןוא

 .ןעכנימ ןיא ןדיי עשיליופ ןופ

 -ַאגרָא רעד ןופ טנעדיזערפ סלַא טלייוועג קימיטשנייא ןרעוו סע .2

 רעד PR ,ןעבעל ןימינב .ח -- רעטערטרַאפ סלַא ,ַאקשטנָאמ .ל 'ח -- עיצַאזינ
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 ,ךארייב אנילעצ ,ַאקסווָאכימ הינַאה ,טיריַאקנָאװרעשט בקעי -- גנוטלַאװרַאפ

 .רעכייר ,שטיוועקדוי סוקרַאמ

PXהירא ,שטיווָאקוועל בייל ,אקיוס םהרבא -- עיסימָאק"סנָאיזיווער רעד  

 .רעריסַאק TN רַאטערקעס םעד ןעמיטשַאב Pr ןשיווצ ןלָאז עכלעוו ,ןַאמיונ בייל

 : גננוטלַאווראפ רעד רַאפ ןוויטקעריד

 .עיצארעדעפ רעד ראפ ךיוא רעדילגטימ יד ןרירטסיגער .א

 .דנאלסיוא ןיא ןטפַאשנַאמסדנאל יד טימ ךיז ןדניבראפ .ב

 .ןדיי עשיליופ PD עיצַארעדעפ רעד טימ ךיז ןדניברַאפ .ג

 עשיליופ ןופ עיצארעדעפ רעד ןופ סערגנָאק ןכעלרעי or טַאגעלעד סלַא

 דראפ סלַא ;אקשטנָאמ (ןָאעל) יול 'ח רעד טלייוועג קימיטשנייא טרעוו ןדיי

 .ןסָאלשעג גנולמַאזרַאפ יד טרעוו טימרעד .קישטרַאקעיּפ רעדנַאסקעלַא -- רעטערט

 .1947 רעבמעטפעס 107 םעד ,ןעכנימ

 גנולמַאזרַאפ רעניימעגלַא רעד ןופ רעדנציזרָאפ

 רַאטערקעפ -- קישטרַאגעיפ רעדנַאסקעלַא

+ 

 טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ףיוא ךיז טזעל טפאשנאמסדנַאל רענינָאק יד

 ,רעדנעל ערעדנַא ןוא עדַאנַאק ,דנַאלגנע ,עקירעמַא ןייק לייט ַא ,ןרירגימע ןופ

 .לארשי-ץרא ןייק רקיעב ןוא
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 לאטאנ .מ .ה

 (ןָאדנָאל)

 ןינָאק ןקיטנייה PX ךוזַאב ןיימ

 טזָאלרַאפ TH ןיימ טימ PR בָאה ,טייצדגָאטימ 1965 ילוי ןט14 םעד

 עכעלטע INI ןבָאה רימ ONT ,ןינָאק לטעטש-ןריובעג ןיימ IS געוו ןפיוא עשרַאוו

 רעבָא ,רעבלעז רעד ךָאנ זיא לאזקַאוו רעד .טכיירגרעד העיסנ העש

 ןָארעּפ PR ןופ ןייגוצרעביא ,ןלענוט ןרָאװעג טיובעגוצ טייצ רעד ךרוד ןענעז'ס

 ןעז וצ ,טשודיחעג ךיז ןבָאה עכעלטנגוי עכעלטסירק עקיטרָא יד .ןטייווצ םוצ

 םוצ TPP ןסייהעג PR ,"עקוווסקַאט, NX ןעמונעג בָאה PR .רעמינפ עשידיי

 TUT ,געוו םעד ףיוא טריפעג טשינ זדנוא ONT רעפַאש רעד ."יקסיעימ לעטָאה;

 תיב עטלַא ONT ןכוזאב עװָאקראשט ןייק ןעגנַאגעג Pan ןענעז רימ ןכלעוו

 רימ ןענעז ,רעמייב YON טימ טצעזַאב ,ײסָאש OT PNT ,תורבקה

 טגערפעג ךיא בָאה לעטָאה ןיא .קרַאמ ןסיורג ןפיוא ,טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא

 עשידיי ייווצ ןעוועג לָאמַא טשינ ןענעז ץַאלּפ םעד ףיוא oy ,רעטלַאווראפ םעד

 םיא בָאה'כ ןעוו םעדכַאנ טשרע .קישטרַאקעיּפ ןוא קינלעימכ :ןופ רעבלעוועג

 יד ןופ זַא ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,ןרָאװעג ןריובעג ָאד ןיב'כ זַא ,טלייצרעד

 דלַאב pa ךיא .לעטָאה רענרעדָאמ א ןרָאװעג טיובעגרעביא זיא רעבלעוועג ייווצ

 ןסָאלשעג לוש רעבורח רעד וצ גנַאגנייא רעד

 .לושדרעבייוו רעד וצ גנַאגפיורא רעד סקניל ןופ -- "םישנ תרזע, לאמשמ

 לודגה תסנכה תיב לש המוסהה הסינכה
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 ץנעגילעטניא רעשיליופ רעד ןופ ענעסַאשרעד יד OND טנעמונָאמ
 תורבקה תיב ןשידיי םענעזעוועג ןפיוא

 תוחפשמ עשידיי ערעדנַא ןוא רימ WM ,ןינָאק TPT ןיימ ןזייוו ,סאג PR סױרַא

 .סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ ןפאשעג ןוא טעברַאעג ,טבעלעג ןבָאה

 טשינ זיא ,טרעדנוהרָאיײ-לטרעפ א טבעלעג ןוא ןריובעג PI PN ּוװ ,ןינָאק

 -רעפעט רעטמירַאב רעד .שיגַארט ןוא ןיילק יוזא סעלַא ,ןענעקרעד וצ ןעוועג

 ןבָאה ןטסירק .PX TPM LPT יד רעמ אטשינ ,לקניוו א סעפע -- קרַאמ

 טנייה PT טניפעג טרָא םעד ףיוא .ייט לזעלג א ייב ןעמעראוורעד טגעלפעג ךיז

 טנדרַאעגנייא זיא prop רעקירעביא רעד ןוא ,ענעלַאפעג יד OND לָאמקנעד א

 יד TIN ,טכַאמרַאפ ןענעז רעבלעוועג ענעזעוועג יד .רעדניק IRD ןרָאװעג

 .ןעָארויב PR ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא שרדמה"תיב סָאד .טרעיומראפ -- ןרעלעק

 יד טָאה לוש רעד ןגעוו .רעסעלש 2 ןַארַאפ ךָאנ ןענעז ןריטילוש יד ףיוא

 TROD ןייק טשינ ךָאנ גנוריגער

 רעשילַאק רעד רעביא ריצַאּפש ַא טכַאמעג רימ ןבָאה רעטעּפש געט 2 טימ

pxַא .טָאטשרָאפ רעלייק  PINןעז וצ טשינ טרָאד זיא רעזייה עיינ עקינייא  

Ppןבָאה ,םלוע-תיב רעד ןעוועג לָאמַא זיא סע ּוװ ,טרָא ןפיוא .גנורעדנע םוש  

 -יופ רענעסָאשרעד רעד טעמדיוועג ,טנעמונָאמ א טלעטשעגפיוא ןקַאילָאּפ יד

 .ץנעגילעטניא רעשיל

  PXןיב  PIXםייב ןעוועג  PK IPזדיי טנזיוט 10 ךרעבווו ,שזעימישזַאק --

PR ןרָאװעג טנערברַאפ טייהרעקידעבעל ןענעז ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ 
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 ,ןינָאק עיינ ONT ןעעז ןרָאפעג רעדיוו רימ ןענעז שזרעימישזַאק no .ךלַאק

 עקיקָאטשיֿפ עיינ ןרָאוועג טיובעגסיוא ןענעז ץיוװָאלסאג זיב לַאזקָאװ ןופ .3 רעמונ

 50--40 SND לַאטרַאװק רעטעברַא IX ןייז OVID ONT .ןרעווקס ןוא רעזייהניווו

 WH“ ףיוא .ןדיי 2 ךָאנ INI PP ןעניפעג ןינָאק ןטלַא PR .רעטעברַא טנזיוט

 טיובעגסיוא ןענעז ,טניווועג ןבָאה רימ WN ,קראמ םוצ געוו ןפיוא סַאג-ָאנשטס

 .רעזייה עיינ ןרָאװעג

PXקיטייוו א טימ ,ןינָאק טימ ךיז ןגעזעג  PRץרַאה . ONT PONטָאה  

 רעמ ןמיס PP ;אטשינ רעמ ןיוש זיא -- טקריוועג ןוא טבעלעג ױזַא לָאמַא

 .טניירפ ןוא םיבורק ,ןרעטלע עניימ ןופ
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 ידוהי רכופ

KONIN ןי J וק 
 ןילופ +ןנזופ -

 האושפ ופ סניש
 1939-1945 ו"שת-ש"ת תונשב
 לירית שדחב (yap ןורכזה םוי

 Tl יב 'צ 'ג ית
 תוצופתבו לארשיב ןינוק יאצוי סיחיצנמ ,

 םילשורי ,האושה ףתרמב ןורכז חול

 יבאכמכ בואכמ שי םא וארו וטיבה

 א הכיא) ..יל ללוע רשא

TDD PNרעיורט ... 

PXערעייט ,ךייא רימ ןענָאמרעד ,רעצרעה ענעכַארבעצ טימ ,רעיורט ןפיט  

 ריא סָאװ ,ןינָאק טָאטש רעד ןופ ןדיי -- דניירפ ,רעטסעווש ,רעדירב ,ןרעטלע

 םעד TNT -- םשה שודיק ףיוא ןרָאװעג טכארבעגמוא קידתוירזכא ױזַא טנעז

 ! םרכזו םמש חמי -- תויח-רעלטיה .ןטייצ עלַא ןופ אנוש ןטסכעלקערש

 -מוא ןוא עכַאװש םינקז ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא רעריפ עקיטסייג

 ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא רערעייז אטח רעקיצנייא רעד סָאוו ,ךעלרעדניק עקידלוש

 .געט עטצעל יד ןיא ץוש וצ ןענַאטשעג טשינ רעדייל ךייא זיא רענייק .דיי

 .תורצ ערעייא וצ ןפלָאהעגטימ ךָאנ ןבָאה םינכש עשירַא יד

 ,רענייטש PR ןגעוו רעביא ענעבירטעג PN עטָאּפשעגּפָא ,עטקינייפעג

 ןסירעצ ןוא ןעגנָאהעג ,ןסָאשעג ,סנפיוה-רעטייש ןוא סנוויואכלאק ןיא טנערבעג

 .טניה עדליוו עקיטשרודטולב ןופ

 ןלָאז רימ ּווו ,רבק PP ךייא ךָאנ ןזָאלעג טשינ ,טייהרעקידעבעל ןבָארגַאב

 .קיטייוו רעזדנוא ןענייווסיוא ןענָאק

 רעצרעה ערעזדנוא ןיא טקילייהעג ןביילב ןלעוו תומשנ ערעטיול ערעייא

APNןלעוו רימ .קיבייא  PP TNןסעגרַאפ טשינ לָאמ  ! 

 !המקנ םענ ,טָאג
673 



674 

 ר ו כ ז

 ה מ ' שר

 ןדיי רענינאק עטכַארבעגמוא ם''שמי טיצאנ יד ךרוד

8 

 יכדרמ קענַאשזַאבָא

 עבואט 5

 רעדניק 2 .

 לעדניז שטיוואמארבא

 יורפ .

 דניק 0

 ריאמ שרעה רעלדַא

 יורפ :

 לדנעמ ףסוי :

 דוד .

 בקעי 8

 םהרבא 8

 הסדה .

 רעדניק 5 6

 שרעה ןרהא יקסנַאמוא

 הקבר .

 הנח 8

 לאימחרי יקסנַאמוא

 הרש :

 אטיאמ :

 הקבר :

 הכלמ 0

 םהרבא ךאברוא

 תושפנ 3 4

 המלש ךאכרוא

 יורפ א

éרעדניק 2  

WO NSISוהילא  

 האל היח :

WR VS WISןבואר  

 לחר :

 בקעי שטיווָאנָאוויא

 אינאמ :

 ךורב :

 אשטלאק ןעזייא

 רזעילא ןעזייא

 יורפ א

 דניק .

 שאיבאט ןעזייא

 אטוג :

 דבכוי ןעזייא

 ןמחנ ,

 ןבואר :

 אקשזור :

 לאכימ ןעזייא

 לעזייר .

 רעדניק 2

 יכדרמ ןזייא

 דוד ןרהא רעצנַא
 הקבר ‘

YSISלארשי  

 הרוד :

 סעטאמ רעצנא

 עבואט .

 רעדניק 2 ;

 אלעה רעצנא

 לעטיג :

 אטעי רעצנַא

 בייל רעצנַא



 דניק 0 עישטנַאכ :

 לאכימ יקסנישזוב רשא 0

 יורפ : אינעשז ,

 דניק : עטסוג ךֿפבנעפָא

 הכלמ יקסנישזוב םהרבא שטיווָאנָארַא

 תושפנ 4 יקפווָאטסושזב הכלמ 4

 תושפנ 27ו ףלאר רענכוב אטעי ”

 הילדג אקלוב היח

 אינעשז . ןועמש .

 הבוט " תושפנ 4 זוכרא

 ןמלז אקלוב
 היבצ לש -

TSSאבא .  

 קחצי לארשי . ןימינב יקצַאנָאב

 בייל " הקבר א

 הבוט ַאקלוב לעמעל 6

 לאפר ןנחוי אקלוב דניק 8

 יורפ א ןימינב יקצַאגָאב

 עביל אקלוב יורפ םואב

 ןאמפיל אקלוב אינאה .

 יורפ : ףלאו .

 רעדניק 3 , winx ןאמואב

 יכדרמ אקלוב יורפ ווורדזדנָאב

 תושפנ 3 " אינארב 6

 חספ ַאקלוב יורפ קַאסָאב

 יורפ : עשטיא ןייטשנרָאב

 רעדניק 2 i תושפנ 2 ,

 לאפר ריד אקלוב בקעי יקסנישזוב

 יורפ : תושפנ 2 :

 דניק : קחצי יקסנישזוב

 רתסא אקלוב אמולב :

 האל קעינעב .

 לעדנימ : ריאמ יקסנישזוב

 הקבר הנח ךארייב יורפ 4

aE ET EEיי יי ר עי  
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 היח ,

 אשטלאק 0

 רתסא .

 לארשי ךארייב

 יורפ .

 המלש ךארייב

 רתסא ”

 קָאטשניב

 לעדניירב :

 לאקזחי םהרבא /

 ףלאוו שיבייפ 2

 לארשי יקסווָאקיב
 רתסא "

 לעריצ /

 לעדנעמ יקסווָאקיב

iהקבר  

 יבצ 0

 דניק :

 הנוי םואכנריב

 קחצי .

 אניבאס :

 דוד םולב

 לעריצ , 

 ףסוי ,

 אנימ , 

 לאפר ,

 לעטאמ םולב

 האל ,

 רעדניק 2 ,

 ןאמפיל ץילב

 לרפ ;

 רעדניק 3 , 

 וואטסוג סוטַאעב

iיורפ  

 רעדניק 2 :

 san סוטַאעב

 גילעז ןושרג םוטַאעב

 יורפ 0

 תושפנ 2 ,

 גילעז סוטַאעב

 תושפנ 3 ”

apy? DIDSYS 

 יורפ .

 דניק ”

 בייל םוטַאעב

 רתסא :

 השמ סוטַאעב

 יורפ :

 רעדניק 2 :

 השמ סוטַאעב

 הרש 4 ,
 אקנארפ .

onדניק 1  
 לאפר סוטַאעב

 אינארפ = ,
 םייח רעכאמרעדנעב

 הקבר ,
 קחצי רעכַאמרעדנעב

 רתסא :
 לעזייר /

 לעדניירפ :
 השמ :
 בקעי :

 הדוהי לעקנעב

 יורפ |.
 רעדניק 5 . 

 בייל םהרבא לעקנעב

wii» 
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 קעינעה CS IS (סאג רעלייק) ,תושפנ 5 רעקעב

 קעראמ . בייל ןמלז רעקעב

 בייל שרעה םארב תידוהי .

 לורפ , רתסא .

 .  Wimp 3 הנח "

 יכדרמ םארב אביוט רעקעב

 הרש . אבא .

 עביל םארב הדוהי /

 ןבואר דנארב לאירתכ :

 יורפ . ריאמ For רעקעב

 ףסוי םירב אלעפ |,
 לורפ on הנח ,

 רעדניק 3 « רתסא .
 לעדאג שירב בקעי /

 תושפנ 3 ” היח 6

 עשוהי שירכ לאירתכי רעקעב
 יורפ ” רתסא ”

 השמ ןייטשקורב לאירתכי רעקעב
 יורפ i הקבר אסעפ 8

 רעדניק 2 : בקעי 8

 hop שרעה ןייטשקורב סחנפ רעקע

 תושפנ 4 a םירמ הרש :

 רעדנעס דרַאכטיירב תושפנ 3 ןאמרקקעב

 יורפ : רעטפיימרעקעב

 רעדניק 2 יורפ 8

 יורפ רענילרעב עשיז .

 רעטכאט : םהרבא :

 (רעגערט) עיכלערעב רעדנק 2 רעב

 יורפ , טנערעב

ftרעטכעט 2 ‘ יורפ  

 אינארפ ,

 a תושפנ 3 שטיווָאקרעב

 םהרבא לעבַאג אטרעב םַארב

 לעדנמ , אינא ,

Peעי עי יעקב קער בו ר  
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 תושפנ 3 ,

 לצעעג במַאלָאג

 יורפ .

 שרעה .

 בייל 5

 עדיירפ ,

 דוד םהרבא במָאלָאג

 הרש ,
 לעטנעי ,

 ףלָאװ השמ , 

 גילעז ןושרג ,

 לארשי :

 השמ גרעבדלָאג

 ןימינב גרעבדלָאג

 תושפנ 2 א

 בייל גרעבדלָאג

 עזיור :

 אטיג א

iאיזדאמ  
pin : 

 גרעבדלָאג

 יורפ 2

 הרש |,

 הרוד גרעבדלָאג

Ti 2 / 

 ילתפנ ןַאמדלָאג

 הנח 4,
 לערעּפ ”

 הרש ןאמדלָאג

 השמ ןַאמדלָאג

 האל .

 ללה ןאמדלָאג

 יורפ .

 רעדניק 2 4,

 ר ו כ ז

 יכדרמ קחצי ןַאמדלָאג

 םירמ 4,

 ןמלז 5

 גילעז ,
 לאומש ןַאמדלָאג

 ץאנגיא ןַאמדלָאג

 ןרעטסעווש 4 ןַאמדלָאנ

 היח ןַאמדלָאג

 לעריצ הנח 5

 בייל רעייפדלָאג

 עבואט :

 רעדניק 2 .

 (סאג רעלייק) תושפנ 3 רעדעפדלָאג
 רעדעפדלָאג

 הרש ,

 אקטעי ,
 חספ 0

 syn שטיווַאבילטָאג

 יורפ 8
 רעדניק 2 .

 תושפנ 4 שטיווָאבילטָאג

 ןסינ יקסניטסָאנ

 אנימ 2

 שרעה apy ןַאמטוג

 יורפ ,

 רעדניק 2 4,

 קיזייא םהרבא ןַאמטוג

 יורפ |,

 ןורהא קינלַארוג

 תושפנ 2 :
 עקצרעה קינלַארוג

 הקבר 6
 דניק :

 םוחנ קינלַארוג



 יורפ :

 רעדניק 2 ”

 אדניה אקסרוג

 דוד םפיג

 ענייש ,

 רשא 4,

 רזעילא 4,

 םחורי ,

 ףסוי ספיג

 יורפ .

 דניק 1 .

 לאכימ םפיג

 לאומש אבולג

 יורפ , 

 לאכימ .

 ךינעה אבולג

 עמולב , 

 אינארפ ,

 והילא .

 אראלפ אבולג

 השמ ןאמסקילג

 יורפ /

 רעדניק 4 :

 ףסוי ןייטשנעצילג

 יורפ :

 גילעז טָאנג

onלחר  

 עזערט ,

 המלש 4,

 ריאמ ,

 עשוהי .

 אבא טראבלעג

 רתסא .

 םהרבא :

 ר ו כ ז

 םהרבא יקסניבַארג

 אלעפ :

 דניק 1 :

 והילא יקסניבַארג

 יורפ 9

 רעדניק 2 2

 עטאלז יקסניבַארג

 בקעי יקסניבַארג

 יורפ :

 דניק 1 :

 קחצי יקסניבַארג

 יורפ :

 בייל יקסניבַארג

 טעמירפ ןאמוַארג

 רתסא ,

 רעדניק 2 .

 you טַאנַארג

 עביוט :

 רעדניק 3 ,

 אנעלעה ןַאמסָארג

 ריאמ ןירג

 יורפ ,

 רעדניק 2 ,

 ףלָאװ ןירג

 יורפ

 רעדניק 2 .

 בייל ןירנ

 יורפ .

 רעדניק 3 ,

 םייח ןירג

 עצנירפש .

 רעדניק 2 .

 ךונח םואבנירג

 יורפ ,
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 רעדניק 2 ,

 קחצי םואכנירג

 יורפ ,

 לאומש 8

 לרעפ ”

 רעדניק 2 /

CDIשיבייפ  

 יורפ :

 דניק ,

 בייל סחנפ םואבנירג

 האל ,

 אישזור :

 ףלָאװ שיבייפ 0

 קחצי םהרבא םוַאכנירג

 יורפ

 תושפנ 2 ןייטשנירג

 ריאמ ףסוי לעצנערג

 יורפ

 רעדניק 2 0

* 

 תושפנ 2 יקסנישזבָאד

 ץאנגיא יקסנישזבָאד

 לארשי שםטיווָאדיוואד

iלעריצ  

 לעדנעה שטיווָאדיװַאד

 קחצי

 עניירב ,

MEIN TSTרעטומ יד  

 ןאמפיל 2

 השמ :

wםירפא  

 ןימינב .

 עבואט רעגיצנַאד

 ר ו כ %

 תושפנ 2 רעגיצנַאד

 שרעה רעגיצנַאד

 יורפ .

 דניק א

 ףסוי רעגיצנַאד

 אקטעי :

 דניק 1 :

 בייל רעגיצנַאד

 יורפ :

 רעדניק 2 .
 ךורב יקסנישָאלַאשזד

 אשזור א

 סחנפ י
 םהרבא יקסנישָאלַאשזד

 דניק 1 + יזרפ 8

 השמ יקסניטשָאלַאשזד

 רעדניק 2+יורפ :

 תושפנ 4 יקפווָאלַאשזד

 החּפשמ גאדלאשזד

 דוד ןורהא שטייד

 הכלמ הליב ,

 לעדנייש הוח 4,

 בײ א

 לאירזע ,

 לעדנעמ סחנפ .

 רמת ”

 הרש היח 4,

 הדוהי השמ ש'טייד

 רעדניק 2 + יורפ ,

 לאפר ןאמכַארד

 האל /

 השמ 5

 תושפנ 3 שזעיפַארד



 ה

 דוד פעדַאה

 אטעי א

 דניק 1 א

 תושפנ 5 ךָאה

 לאומש רעדנעלָאה

 היח 2

 ןורהא רעדנעלָאה
iדניק 1 + יורפ  

 קחצי רעדנעלָאה

 החנ 6

 לחר לעּפמַאה

 לארשי :

 קחצי 9

iאליצ  

 האל הקבר לעפמַאה

 קחצי ,

 לעגיופ |

 ריאמ ןאה

 רעדניק 2 + יורפ .

 לאומש ןאה

 יורפ ,

onהחמש  

 רעב ןאה

 רעדניק 2 + יורפ .

 ןושמש ןַאה

 רעדניק 2 + יורפ ,

 .נ 4 .פשמ שטיווָארָאה

 ןמלז קישטנָארָאה

 עטָאל 6

 ןאיבאפ .

 אשיראמ /

 .נ 3 קישטנָארָאה
 השמ רעליה

 *ק 2 + לורפ ”

 ךונח השמ רעליה

 יורפ ,

 רעדניק 3 ,

 עדניה רעליה

 *פנ 3"

 רעטומ יד ,

 והילדג רעליה

 ױרפ ,

 רעדניק 3 . 

 היח הנח רעליה
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 קחצי רעבעה
 יורפ .

 לנס 1 ₪

 וו
 יורפ [אמדלַאוו

 קיזיא החמש שטיווָאפלַאוו
iדניק + יורפ  

 ףלָאװ שטיוָאקלָאװ
 יורפ

 רעדניק 2 :

 לאקזחי עננאוו

 .ק 4 + ױרפ , 

PONTבייל םייח  

4 .6 

 רשא יקסטראוו

 יורפ

 םהרבא ןָאגיוװ

 הרש .

 תושפנ = נ *
 (רע)דניק = ק *

1 



 בקעי .

von, 

 עניש ,

 אקטיא .

 אניגער .

 רשָא .

FRANיכדרמ  

 לורפ "

 רעטכעט יירד ?

 .נ 3 יקסוואדיוו

 יורפ םייוו

 לארשי ןעדייוו

 לחר ,

 דניק ,

 םהרבא ןטרַאגנייוו

 יורפ 6

 בייל שרעה 8

 ףלָאװ 2

 קיזייא /

 אינארפ ”

 רעטכָאט 1”

 רודגיבא ץ"ייוו

 הנח ,

 הרובד .

 דניק 1 ,

 ןועמש טאקָאװדא ,רעדליוו

 יורפ יז

 ןוז 1 ”

 השמ יקסנישטליוו
iiהקבר  
 בייל 2

 םירמ ,

 אינאמ רעטניוו

 יורפ 2

 ר ו כ ז

 רעדניק 2

 אינאמ רעטניוו

 דוד ריאמ רעטניוו

 היח <

 לאירתכ :

 הקבר ײ

 גילעז לאומש :

 איסעפ 2

 26 רעטניוו

 אבא השמ רעניוו

 עבואט ,

 המלש 4,

 ףסי .

 ףסוי יקצילשיוו
 אמָאר 6

 בייל רעבעוו

 עבואט :

 עזיור :

 םירמ :

 שרעה לדנעמ .

 עדיירפ /

 קחצי .

 עבשיתב :

 רעבעוו

“1, 

 .נ 2 קראמ) רעבץוו

 .נ 5 (סאג ענירג) רעבעוו

 ז

 עזיור רעדנַאז

 בייל ץיילדייז

 יורפ .

 לואש ['ילדייז

 ןז- .
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 קודצ ץ'ילדייז

 לורפ ,

 דניק 1 4,

 שוגיז לעדייז

 יורפ ,

 הליא .

 עלָאפ ןאמקדייז

 לריצ ”

 ןועמש .

 אבא :

 שירעב ןאמעדיײז

 הרש

 הנח .

 שרעה ,

 יכדרמ רעבליז

 הנח 6

 הנח גרעברעבליז

 אמולב :

 .נ 4

 רעדנעס ןאמרץגניז

 עלכאמ .

 יקפוועלעז

 יורפ ,

 םהרבא 8

 רעדניק 3 <

 הנוי קַאלמעיז

 עדלעז

 שטיווָאקלעז
 יורפ :

 אקנָארב ”

 שולא ּש

 גילעז ש

 .נ 2 + לארשי יקצץליוָאנרַאשז

 .נ 3 (קראמ) יקציווָאנרַאשז

 .נ 4 (סאג OND 3( יקצעיוואנראשז

 ר ו כ 1

 nwo ףארַאח

“DO, 

 רעדניק 2,

ASISTהרש  

 עלייב "

 דניק 1 . 
 עצאר אקספאלרַאח

 דניק 1 ”

 עזיור קינלעימח

 םהרבא השמ קינלעימח

 יורפ 8

 עטלא :

 דניק 1 :

 המלש קינלעימה

 עינארפ :

 םהרבא :

 דניק 1 .

 לעשנא יקפנימלעח
iהאל  

 רעדניק 2 :

» 

 .נ 4 יקסנישטַאבַאט

 יכדרמ לעגילפנעבוַאט

 הרש .

 עינעשז 6

 הנ ָאקנַאימוט

 יורפ 4

 בקעי קחצי ,

 רעטכָאט א

 ןז 1 *

 רעצנעט
 ױרפ ?

 Sa a עי רע יי יא יי
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 רעדניק 3 4

 47 ץבוארט

 אטרעב אקנָאװרעשט

 לערעּפ 2

 עקשזור 1

 סעדוה :

 ריאמ יז

 .נ 4 אקנָאװרעשט
 רזעילא קַאינרעשט

 יורפ :

 ping קַאינרעשט

 יורפ :

Pרעטכָאט  

 קאינרעשט

5 

WO IND DNשרעה  

 יורפ .

 דניק 0

 המלש שטיווָאמיכַאי

 רתסא

 .נ 4 שטיווָּפקסַאי

 יורפ לץעָאי

 ףסוי שומרַאי

 יורפ .

 רעדניק 2 9

 רתסא בָאוי

 שינייב ,

 שטיוועיקדוי

 יורפ :

 אינאמ :

 הקבר :

 עושוהי שטיוועיקדוי

 יורפ "

 רעדניק 2 ,

 קערוי שטיוועיקרוי

 לאיזי בָאוודעי

 לארשי בכאוודעי

aאלָאראק  

 אקטעי ,

 רעטכָאט 1 :

 לארשי באוודעי

 אנראשט .

iאטיא  

 לאפר :

 לאירתכ באוודעי

 אקטעי .

 היח .

 קחצי .

 הרופצ באוודעי

 לאכימ :

 השמ שטיווָאכוקץי

 הרוד :

 הקבר :

 רתסא :

 ןבואר :

 המלש ”

 םהרבא :

 השמ-ןב שטויווָאבוקעי

 אבואט .

 רעוועיארג רעל לקנַאי

 כ

 השמ ןהפ

 אנימ "

 דניק 1 ,

 .1 5 (סאג רעלייק) ןהכ

 קחצי ["כ
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 אנימ 7

 ףלָאװ .

 ןאמרעה .

 ץרפ ץ"כ

 אקטַאל ,

 ריאמ ['"כ

 לאומש =?

5 

 עזיור יקסנישובַאל

iרעדניק 2  

 םלוש יקסנישובַאל

 אסעפ 0

 אדניה 2

 רעדניק 5

 לדנעמ «

 לאינד ואדנַאל

 (רעטניוו) יורפ |"

 דניק 1 ,

 הרש וַאדנַאל

 לחר ןַאמסדנַאל
 קיזייא 2

 הרוד ,

 אלער 6

 איזאק ןאמסדנַאל

 ןושמש ןַאמסַאל

 יורפ ,
 ןמלז ,

 עבואט ,
 רעטכָאט ,

 ןרהא ןַאמסַאל

 7 דו כ

 ץ,

Ls 

 יורפ
 רתסא

 דניק 1 עז

 A 3 יססניבול

 יקסנילבול

,/ 

a” 

 עלייב

 אקנארפ

 קחצי עירול

 יורפ .

 ךעדניק 3 4

 .1 9 החפשמ רץמייל

 שרעה קַאשטפיל

” 

” 

 יורפ

 םייח

 קעינָאמ יקסניפיל

. 

 יא
, 

 ץישפיל

 ץישּפיל

 ץישפיל

 סא
0 

 ץז

 עזיור

 רעדניק 2

 רעטלא

 םירמ

 המולב

 המלש

 יורפ

 םהרבא

 יורפ

 קחצי

 יורפ

 דניק 1

 בקעי ברה

 יורפ

 םירמ

 דניק 1

 עקשאמ ץישּפיל
wy 

4 

 יורפ

 דניק
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 לטיג היח 4, לארשי לאומש ץישּפיל

 סעדוה עדלָאג 4, אדניה ,

 השמ ןעבעל םייח

 היח , אלעדא .

 והילא . ןועמש .

 קחצי . הנח .

 ןמלז ןעבעל םהרבא .

 היח , שרעה ףלָאװ ץישּפיל

 גילעז ןושרג ןעבעל םהרבא 4,
PLWH?היח , (רעריצעפאט) המלש  

 ןימינב , יורפ ,

 ןימינב ןעבעל לָאראק , 

 לחר , רעטכעט2 4,

 רתסא ןעבעל (טנעגא) ץישפיל

 שרעה . אינָאל ,
 ריאמ יוועל השמ 3

 יורפ , הקבו .

 הקבר ןיוועל רעדניק 2 .

PND?יורפ ןיוועל ָאשזדערפ  
 TT » לעריצ קַאסיל

 רעטכָאט ,  לאומש רעקשיל

 לעשנא ןיוועל יורפ ,,

 השמ ?PUY ריק ;

 יורפ , ריאמ רעקשיל

 (קראמ רעפעט) ןיוועל יורפ 4,

 יורפ , רעדניק 2 4,

 wip 2 . ןרהא רעקשיל

 אלָאראק יקציוועל יורפ .,

 דוד השמ גרעבנעוועל רעדניק 2 =,

 רתסא , חספ רעקשיל

 תושפנ 4 (רעקעב) שטיווָאקוועל אטעי :

 דוד יקסנישטשץעל םהרבא ןעבעל
yor ,רתסא 4  

 היבוט יקסנישטשעל הרש לעריצ ןעבעל

 ו-3
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" 

 ו",

 יקסנישטשעל

 יקסנישטשעל

 יקסנישטשעל

” 

 יקסוועשונגַאמ

 יקסוועשונגַאמ

 יקסוועשונגַאמ

 שטיווָארדנָאמ
 ח

 יורפ גאטנָאמ

 ר ו כ ז י

 יורפ

 לארשי

 לאקזחי

 יורפ

 ןתנ

 קעראמ

NTN 

 קעדא

 אינעג

 ץרפ

 יורפ

 קעדא

 קענישאטס

 אינעג

 םולש

 איָאראק

 קעדא

 שאראק

 השמ

 הליב

 רעדניק 3

 שרעה

 עצאר

 רעדניק 3

 גילעז ןושרג

 יורפ

 רעדניק 2

 עסעּפ

 בייל והילא

 עדלָאג

 רעטכעט 2 ײ

 החפשמ קישמנָאמ

 תושפנ 6 6

 יניס אקשטנַאמ
 אשזור אקשטנָאמ

 אלאינד סעילוגרַאמ

 ןאמרעה סץילוגרַאמ

 הניגר :

 םירמ :

 לאירבג

 לאומש סעילוגרַאמ

 לאינד 6

 דניק 1 .

 םהרבא סעילונרַאמ

iאקטיא  

 אלעב

 יבצ 6

WETS TANSהאל  

 רעדניק 2 א

 לעשיפ קַאשטרַאמ

 אדלָאג :

 הדירפ .

 דניקסיז :

 השמ ,

 שרעה קַאשטרַאמ

 המולב רתסא א

 עדיירפ 6

 החינ 8

 םירמ :

 יכדרמ :

 הדוהי קַאשטרַאמ

 עקרייפ /

 לארשי 2

 לעדנעמ קַאשטרַאט

 אלעפ :
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 לעטיג 7

 סחנּפ 2

 דניק :

 החפשמ לענראמ

 והילא שטיווָאקרַאמ

 לעטיג 2

 והילא שטיווָאקרַאמ

 הקבר

 בקעי שטיווָאקרַאמ

 יורפ /

 דניק 1 /

 יבייא שטיווָאקרַאמ

 תושפנ 4 :

 תושפנ 2 יקסווַאקרַאמ

 בייל שטיווָפקשַאמ

 עלכימ

 עקטעי 2

 עשאב ײ

 ןמחנ המלש 6

 עטאלז שטויווָאקשַאמ

 אלעפ 7

 עגייפ שטיווָאקשָאמ

 הרש יי

 הנח שטיוװַאקשָאמ

 עקטעי .

 שרעה יז

 לערעב ”

WD SPUNלעדייא  

 לעטיג .

 הרפש שטיווָאקשַאמ
 קחצי שטיווָאקשָאמ

 הקבר ”

 החמש ”

 םהרבא "

 יכדרמ שטייוָאקשַאמ
 הקבר .

 דוד שטיווָאקשַאמ
 הקסיא 9

 לאלצב ,

 השמ ריאמ שטיווָאקשַאמ

 עלייק 8

 רעב לַאדגימ

 ירפ 4,

 החפשמ יקפוואכימ

 תושפנ 4 ,

 לעדנעמ םלעזיימ

 יורפ

 ףסוי רענזיימ

 יורפ :

 רעדניק 3 .

 החפשמ [נאריימ

 תושפנ 7 |.

 בד ןָאזלעכימ

 יורפ :

 רעדניק 2

 החפשמ ןָאזלעכימ

 תושפנ 5 6

 םהרבא ןָאזלעכימ

 יורפ :

 דניק 1

 קחצי שימ

 עדיירפ .

 עבשיתב ,

 קעטול שימ

 הנח ,

 הקבר

 לאקזחי שטיווָאזַארמ
 אשזדע 8



3 

 ןמלז יקסמישזַאנ

 יורפ .

 דניק ,

 והילא המלש גרעבמָאנ

 יורפ 2

 רעדניק 2 0

 יכדרמ יקסלעשַאנ

 הכלמ ”

 ףסוי יקסלעשַאנ
 אלעפ :

 דניק 1

 לארשי יקסלעשַאנ

 אטוג :

 החפשמ טרָאנויונ

 תושפנ 4 ,

 רעב ןַאמיינ

 יורפ .

 רעדניק 3 ,

 השמ ןֿפמיינ

 האל .

 לאומש ןעקלענ

 תימלוש 2

 שירעב :

 ןמלז ”

 עזייר .

iהיח  

 עדיירפ

 םהרבא :

 רתסא .

 רמת ,

 ֹס

 החפשמ ץיָאס

 תושפנ 4 .

 רתסא קינלָאס
 רעדניק 2 :

 עזיור אקיוס

 ce א

 דניק 1 ,

 לחר אקיוס

 דניק 1 .

 המלש ַאקיוס

 הנח ,

 רעדניק 2 ,

 םהרבא לאטס

 אלָאּפ .

onלאכימ  

 םחנמ .

 לאומש יקפווָאקירטס

 יורפ .

 השמ 4

 עזיור :

 הקבר יקסווָאקירטס

 לדנימ רענטיס

 יכדרמ יקדָאלס
 יורפ , 

 לארשי ,

 רעטכעט ייווצ .

 קחצי יקדָאלס

 אינָאר , 

 הרובד ,

Tt. 4 

 לארשי .

 .1 5 החפשמ קץעּפָאנס

 .נ 3 החפשמ לַאגעס

 אטעי יקסוועיעשדנעס
 קעינעמ ןָארוװַאקס
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 אלעב :

 ןרהא השמ יקסנָארווָאקס

 לעסארק "

 והילא םהרבא ,

 רעטכעט 2 ,

 ע
 לאומש ןאמהע

 יורפ ,

 דניק 1 -
 גרעבלע

 יורפ ,

 רעטכָאט .

 קחצי ,
 לשיפ סעקלע

 רעדניק 3 + יורפ 4,
 יכדרמ לעגנע

 הנה ¢
 עושוהי ,

 סקילעפ לעגנע

 (סאג רעלייק) החפשמ לעגנע

 .ג5 ,
 (אקסווָארוגאז לעגנע

 57 א
 יול לעגנע

 עבואט ,
 היח ,
 עשאמ .
 הרש .

 ?ony םייח ןאמלעגנע

 יורפ ,
 הוח :
 רעדניק 2 ,

nwo ןַאמלעגנע 

 לורפ יי

 ןושרג ןַאמלעגנע

 יורפ /

 דניק 1 .
 (סאג יאמ 3) ןַאמלעגנע

 יורפ 6

 אנימ :

 רעדניק 2 4

 ךורב ןתנ ךילרע

 הכלמ ,

 לעדיירפ ,

5 

 .נ 2 לעגָאּפ

 בייל לענָאפ

 יורפ ,

 רעדניק 2 ,

 שרעה קינבעלכדַאפ

 יורפ 0

iקעינעב  

 .נ 3 קינבעלכדָאּפ

 והילא יקסנַאנזָאּפ

 אדלאג :

 ןרהא

 אטעי .

 יבצ .

 לאכימ 8

 הרש :

 אדניה רץענוָאֿפ

 לחר ,

 ףלָאװ יקסוועשטנעשזַאּפ

 יורפ /

 רעדניק 2 6

 שַאלַאפ
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 רתסא 8 הקבר ,

 דניקסיז גרעבנעטסריפ רעטכָאט ,

 אקלא 9 המולב ַאלוקַאּפ

WOR ,יראה 6  

 םירמ , עזיור ,
 ןבואר 9 החפשמ ַאלוקַאּפ

 עבואט גרעבנעטסריפ 35 «

 יורפ רעדנָאלפ םולש יקסנָאדרָאפ
 ןועמש לעזדנעּפ םירמ 6
 יורפ , קחצי .

 min לעזדנעּפ הוח 2

 אלעה 4, קערוי שטאקופ

 רעטכעט 2 : אביקע טרעכייפ

 רעזייל לאומש גרעבנעטסעפ יורפ ,
 יורפ : סחנפ טרעכייפ

 דוד עלרעּפ יורפ , 
 יורפ , הרש ןייטשנייפ

 אלעה 4, אסעפ :

 רעדניק 2 4, אנילעצ קישטרַאקעיּפ

 רעזייל ךַאבנרעפ אינער :

 יורפ / הרש :

 רעדניק 4 ” לואש קישטרַאקעיפ

 השמ ךַאבנרץפ ארוד 7

 יורפ : השמ םייח :

 דניק 1 . לדנעמ טסריפ

 (הדוהי לאומש ןופ) יורפ ךאבנרעפ הקבר =

 דניק 1 . לדנעמ טסריפ

 לאומש החמש ןאמלערעפ אלָאּפ ,

 אלעה . רתסא .

 עביל קינווָאכָארפ עבואט ,

 דוד קינווָאכָּארּפ םייח גרעבנעטסריפ

 יורפ : יורפ :

 דניק רעדניק 3 א

 הנח םפָארפ ןמלז גרעבנעטסריפ
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 דוד ןרהא טסָארֿפ

onהקבר  

 רעדניק 3 ,

DONSעלייב  

 קעינָאמ =,

 םהרבא ,

 השמ טסָארּפ

 עקדאלס

 לחר

 רעדניק 2

 אקטעי

 רעדניק 2

 לאפר טפָארפ

 יורפ ,

 לאומש ,

 (סאג אנשטעסאיפ) יורפ טסָארּפ

 אינעג .

 רעדניק 3 ,

DOS IBןמלז ןרהא  

 הנימ ,

 םירפא יקסווָאנישורּפ

 יורפ 0

 רעדניק 2 :

 יורפ ןאמדירפ
 השמ שטיוועלדיירפ

 עבואט 6
 גאטיירפ

 יורפ ,

 דניק 1 ,
 החפשמ לעצערפ

 278 יג

= 

pin קעדַאצ 

 רתסא הנח ,

 אלָאל , 

 לארשי קץדַאצ

 רתסא

 הנח

 עבואט

 לדנעמ

 ןמלז

 האל לחר ףרָאדנרָאצ

 רעב םייח

 סעטאמ

 לחר

 רעטכאט 1

 ןויצ ןב

 pins ףרָאדנרָאצ

 אינארפ /

 שרעה ףרָאדנרָאצ

 אלעב :

 (סאג רעשילאק) גניליווצ

: 4 1. 

 םייח רעקוצ

 יורפ .

 רעדניק 2 ~,

 ןמלז עגיצ

 עטיימ ,

 לאפר ,

 רעטכעט 2 .,

 (סאג אנשטעסאיפ) עגיצ

 תושפנ 10 ,

 ךענעה ןאמרעמיצ

 יורפ :

 רעב ןַאמרעמיצ

 אלעה .



 ק
 אשענ אוואק

 ראסיא ר"ד ,אווַאק

 ארַאד .

 שרעה יקסלַאווָאק

 לחר .

 דניק :

 לאומש יקפלַאװָאק

 אליל /

 רעדניק 2 /

 קענישאמ יקסלַאװָאק
 יורפ "

 דניק 1 8

 רעטומ יד

 רעטסעווש :

 השמ יקסלַאווָאק

 יורפ .
 ענוח יקסלַאוװַָאק

 יורפ :

 ןרהא ,

 רעטכָאט 1 .

 yoy יקסלַאווָאק
 יורפ ,

 (הלה) רעטומ 0

 לרעפ קעלַאוואק
 שרעה .

 שיבייפ קעלַאוואק

 יורפ "

 דניק ,

 המלש קעלַאװַאק
 אלָאּפ 2

 דניק ,

 לדָאג קעלַאוואק

 לחר ”

 דניק ,

 יורפ יקסרעימשזַאק

 לאכימ ”

 חנ .

 תושפנ 3 ץעשזָאק

 לאינד טָאק

 יורפ .

 השמ ,

 םהרבא ,

 רעדניק 2 ,

 לאקזחי טָאק

 יורפ ,

 דניק ,

 לדנמ עקשטַאק

 ףלָאװ 4

 השמ עקשטַאק

 החנ :

 בייל יקסווָאלַאק
 אינעג :

 אנילאה

 (סאג רעלייק) השמ יקסילַאק

 לעדנעה ,

 הרש :

 קחצי 2

 לאומש «

 )3 יאמ) יורפ יקסילַאק

 רעדנאסקעלא יקסילַאק

 אלעה יקסילַאק
 השנמ יקסילַאק

 יורפ :

 יורפ רענָאק

 אינעג , 

 ןושרג .

 ףסוי ןַאלּפַאק
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 בקעי . יורפ , 

 לשיפ ןייטשפאלק אישעצ =,

 םירמ : השמ ןַאלּפַאק

 עזיור 2 אינעה .

 עינעה : רעדניק , 

 עדלעז , שודייז ןַאלּפַאק

 בקעי , אנימ ,

 ןרהא םירמ , 

 ץיָאלק קעטעימ 8

 אישעצ ןיילק קעטול ןַאלּפַאק

 קעטעימ , אינאמ , 

 ארימ . אקנא .,

 אקליראמ . ךורב ןַאלּפַאק

 הרש ןַאמניילק אדיע , 
 31 0 םייח ָארַאק

 לדנעמ ןַאמניילק יורפ ,,

 היה . רעדניק 2 ,

 המחנ / דוד ָארַאק

 בייל יקפוועשטעלק עזיר ,

 היח 6 םייח ןרָאק

OT,רתסא 7 רעטומ  

 עביוט ‘ החפשמ קערָאק

xרעטכָאט 1 : 34  

 לאירבג שרעה יקסוועשטעלק שרעה רענטוק

a J 2 ”יורפ  

 רעדניק 2 6 רתסא רענטוק

 (סאג יאמ 2) יקסוועשטעלק ao יא

 יורפ 0 .נ 5 לעביק

 אלעב . ןקז ןייטשריק

 אלעה : דניק 1 .

 ןיז 2 . אטענ .

 השמ יקסוועשטעלק לאומש ןײטשּפַאלק
 הקבר : עלייב 2

 יבצ , עזיור 6
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 בייל :
 םירמ :

 לאכימ רעּפעלק

 היח יקסניּפמעק
 האל "

 ריאמ דוד א

 אגרש ,

 לטיג יקסניּפמעק
 החפשמ גונעק

 .נ5 7

 בייל קישטווארק

 הנח 8

reאנימ  
 קיזייא -

 קראמ :

 קחצי קישטווארק

 רתסא ץזוארק

 בייל עזוארק

 אטיא , 

 אליצ 5

NWT, 

 בקעי יקסווָאטַארק

 יורפ ,

 לדנעמ יקסווָאטָארק

 הרופיצ .

 דניק 1 ,

 םהרבא השמ יקסווָאטָארק

 יורפ א

 דניק 1 .

 בייל יקסווָאטַארק

 יורפ א

 רעדניק 2 .

 דוד יקסווָאטַארק
 יורפ ‘

 ר ו כ ז

 רעדניק 2 :

 יקצָאקָארק
 יורפ .
 רעדניק 2 .

 יקצָאקָארק
 (סאג רעווארוגאז) לורק

 עחאנ .
 םהרבא לורק

 יורפ ,
 קיזייא , 

 יורפ עפורק
 אנימ .
 אלָאל .

 םייח רעציירק

 ױרּפ ,
 האל סָאנָאווישק
 לאכימ סָאנָאוװישק

 יורפ .
 רעדניק 2 :

. 

 שיבייפ לַאדָאר
 יורפ ,

 קחצי .

 דניק 1 .

 הנח אקציווַאר

 אינארפ ףואר

 אשעצ ףואר

 קחצי ףואר

 לורפ ,

 רעדניק 3 ,

 קיזייא םולבנעזַאר

 האל /

 השמ .
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 דוד םולבנעזַאר

 יורפ :

 רעדניק 2 "

 (ןזח) גרעבנעזָאר

 יורפ :

 המלש א

 םייח :

 (ןזח ןופ רעדורב) גרעבנעזָאר

 .ג 4 + לארשי גרעבנעזָאר

 יורפ :

 רעדניק 2 8

 שרעה בקעי דלעפנעזָאר

 יורפ :

 השמ דלעּפנעזַאר

 עגייפ דלעּפנעזַאר

 אבא ן'נַארקנעזָאר

 יורפ ,

 רעדניק 2 .

 ריאמ ןייטשנעזָאר

 יורפ ,

 דניק 1 ,

 ןייטשנעזָאר

 יורפ 4

 הרובד יקפוועיאטַאר

 לעטיג 2

 הקבר .

 (סאג יקצאווָאלס) יקפוועיַאטַאר

 תושפנ 4 :

 לצעג יקסוועיָאר

 ענייש 6

 והילא יקסוועיָאר

 לאכימ יקסלַאווכַאר

 לחר "

 אלעפ .

 שרעה ףסוי יקסלַאווכַאר

 הנח .

 אדירפ :

 והילא יקסלַאװכַאר

 יורפ ,

 רעדניק 3 ¥

 ןרהא יקפווָאקשטנָאר

 יורפ :

 השמ יקפווָאקשטנָאר

 עביל ”

 hop קחצי רעשּפסָאר

 יורפ :

 םהרבא טרָאּפָאפאר

 םירמ ‘

 לאכימ 6

éאליצ  

 ךונח שור

 יורפ ,

 דוד זדיר

 יורפ ,

 קחצי ,

 תושפנ 2 ,

 דוד עקשטיר

 לעטיג 2

 םהרבא :

 יכדרמ .

 שרה קחצי עקשטיר

 הנח ,

 לעדנימ רתסא עקשטיר

 השמ עקשטיר

 היח ,

 שרעה קחצי עקשטיר

 ענארב 0

 לארשי א
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iהחנ  

 קעדוצ

 םהרבא עקשטיר

 הרובד היח ,

 ןושמש עקשטיר

 אטרעב .

 לארשי /

 ןמלז עקשטיר

 עזיור :

 רעדניק 5 ,

 הקבר עקשטיר

 לרעפ ,

 רגה :

 םהרבא עקשטיר

 הדירפ ,

 ץירָאמ עקשטיר
 אלעפ :

 אקליל /

 ןורהא עקשטיר

 ןימינב עקשטיר

 האל 8

 לאומש 0

 אישצ 0

 א:

SSDI STONY 

 / יורפ

 רעדניק 2 א

 םהרבא ערַאש

 , יופ

 , 2 4רעטכעט

 הרש םָאווש

 . היח

  CSTWהמלש

 ר ו כ ו

 רתסא ,

 ריאמ םהרבא ,

 אקטָאל , 

 רעדניק 2 4,

 החפשמ ץ'רַאוװש

 תושפנ 4 9

 עשוהי לארשי ץרָאווש

 עדירפ עשאמ ,

 יבצ םיקילא 4,

 היח עביוט ,

 לכימ הנח .

 באז דרַאבצרַאווש

 לעדנה ,

 דניק 1 :

 רזייל שטיווװָאטַאיװש

 יורפ /

 רעדניק 4 6

 ןימינב יקסנישזליווש

 יורפ .

 דניק 1 א

 םהרבא יקסנישזעיווש
 האל :

 הקבר :

 ןימינב ןַאמלוש

 רתסא .

 לאיחי לָאמש

 יורפ ,

 ל =

 שרעה ןייטש

 לורפ .

 עלייב ןייטש

 םולש םירפא ןייטש

 לורפ , 

 םהרבא ןייטש

 עב ירא יו eR TE יו
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 הכלמ

 רעדניק 5

 קחצי ןייטש

 ו,

wn” 

 יורפ

 ךורס

 עשיז

 דניק 1

 (דלישטור) ןייטש

” 

” 

 יורפ

 רעדניק 2

 שיבייפ ןייטש

 ו,

wn” 

 יורפ

 רעדניק 2

 עטענ טרענייטש
 יורפ .

 לאיחי .

 דניק 1 .

 שולאז קַאינייש

 רעטומ יד ,

 דוד ןמלז קַאיניײש

 בקעי קאליש

 יורפ ,,

 רעדניק 4 .

 קחצי שטיווָאנָאמיש

 רתסא .

 היתב .

iהשמ  

 לעזייר עקיש

 ךלמ =

 לעשיפ ,

 קחצי .

 לדנענעג ,

 הוח ,

 קחצי עקיש

 % ו כ ז

 יורפ .

 לאקזחי ,

 גילעז ןושרג ,

 עינארפ ,

 אלעדא ,

 אלאפ ,

 הלה ,

 םייח קיש
 לערימ הנח 4,

 גילעז רעפמולש

iרעדורב  

 שרעה אקווילש

 יורפ 6

 רעדניק 3 ,

 לאקזחי םואברעגנילש

 ןמלק .

 רעטכָאט 1 "

 ףסוי לאומש םואברעגנילש

 יפעפ ,

 דניק 1 .

 םהרבא יקסנישעלש

 עלכימ :

 לדנעמ יקסנישעלש
 קחצי לאכימ לומש

 אטיימ ,

 הכלמ ,

 עשוהי ,

 ןבואר ,

 החפשמ לומש

 תושפנ 3 ,

 היבוט שטיוועלומש

iאלעה  

 אלעפ /

 רעטכָאט :
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 הדוהי רעפונש עקמלש שטיוועלומש

 יורפ , אינעג 9

 דניק 1 . רעדניק 2 ,
 רערעל אריפש השמ ןושמש

 יורפ . יורפ .

 (םאביעה) ראלקש אינארפ ,

 רעטכָאט . רתסא ,

 ןז 1 ,
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t ?ר ו כ  

 ONT ןקידנערַאפ ןזיב יד ןביירשוצניירַא טמיטשַאב זיא טייז יד

 :םישודק ןופ ןעמענ ענענופעגסיוא טשינ ךובירוכזי
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Aעי  

 א
/ 

 ךמע םדל קפאתתו השחת אנ לא םימותי יבאו תונמלא ןייד

 ידוהי סהיניבו לארשי יפלא תובבומ םימכ ךפשנש לארשי

 תולעמב ,הניכשה יפנכ לע הנוכנ החונמ אצמה .ןינוק

 םהיתומשנ תא ,םיריהזמ עיקרה רהוזכ םיווהטו םישודק

 ,ונינב ,וניתויחא ,וניחא ,ונירוה לש תורוהטהו תוכזה

 וטחשנו וגרהנש ,םידליו םישנ ,םישנא ,וניבורקו וניתונב

 םהיסגלקו םיצאנה ידי לע םייח ורבקנשו ופרשנשו ועבטוהו

 םיאנושה ידי-לע ושבכנש הפוריא תוצוא רתיבו הינמרגב

 םהיניבו םירוהטו םישודק םלוכ ! הצנל םרכזו םמש חמיי

 ןגבו הבוטל 'ה םרכזי ,הרותה ירידאו חווה ילודגו םירובג

 ויפנכ רתסב םריתסי םימחרה לעב ,םתחונמ אהת ןדע

 םתלחנ אוה 'ה ,םתמשנ תא םייחה רורצב רורציו סימלועל

 לכלו ונל דומעיו םתדקע רוכזיו םתמקנ תא סוקני אוהו

 םוקמ אהי לאו םמד יסכת לא ?YON Son לארשי

 ויהיו !םתווחאל לארשי יהדנ ובושי םתוכזבו םתקעזל

 וחוניו םולש ואיבי ,םתקדצ 'ה ינפל ,דימת ןורכזל םישודקה

 ,םתויחל םימיה ץקל וציקיו םהיתובכשמ לע

 : ןמא רמאנו
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 "ןברוח} גנולייטפָא רעד וצ סעטַאד

ONTןינָאק טרידרַאבמָאב רעטילימ עשטייד , 

 ,טָאטש רעד PR TON ןטנַאּפוקָא יד (הנשה שאר)

 ד"יה יקדָאלס יכדרמ :סעקינברע יד ןסָאשרעד ,(םירופיכ-םוי ברע)

 ,יקסווָארוק .ַא קַאילָאּפ םעד ןוא

 ,יקצעלעיק ץעיווָארטסָא JP ןדיי 1080 ןופ שוריג רעטשרע רעד

 ,ץעשזדָארג ןייק ןדיי רענינָאק טשער םעד ןופ גנולדיזסיוא עטייווצ יד

DP WINDץעשזדָארג ןופ ןדיי רענינָאק יד  TNTשזדָאל  PPווָאפעזוי " 

 ,(ווָארוגַאז PP לייט ַא) יקסיירָאגליב

 ,רעדלעוו רעשזעימישזַאק יד PR גנוטכינרַאפ יד ןביוהעגנָא

 TOP ןּבירטרַאפ ןרעוו .ַא- .א ץיבמעדָאּפ ,ןיבמָאג ;קינאס ןופ ךדיי יד

 הוָאק ר ַא ש ט רעגַאלסטעברַא םעד PR ןיִנָאק

 ,יירעקַאהנייטש רעווָאפעזוי PR ןדיי רענינָאק יד ןופ גנוטכינרַאפ יד

 בר םעד ייז ןשיווצ ,ןעגנוניווו ערעייז ןיא עקנַארק יד ןסָאשעגסיוא

 ,עילימַאפ ןוא ד"יה ץישפיל ?apy 'ר

 ,ןדניצעגרעטנוא רעגַאל םעד ;רעגַאל רעווַאקראשט PNR דנַאטשפיוא רעד

 ,יקנילבעױט ןייק ץעיװָארטסָא J גנוקישרַאפ רעבָאטקָא

 ,םישטנעיװשָא PP .ָאטעג רעצוװָארטְסָא ןופ טרָאּפסנַארט רעטצעל רעד .טסוגיוא 4

 ,ןטעדוס PP ןרעגַאל יד ןופ WIND“ ןטיוט, רעד .לַאונַאי 5

 ח
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 ך ש מ ה

 ןטפאשנאמסדנאל רענינאק

0 % 9 9 42 Ww (₪ 

 ךיירקנארֿפ

 דנאלגנע

 עקירעמא

 לאושי





 ךיירקנארפ ןיא טיילסדנאל רענינאק

 ןענעז ןדיי עטרעדנַאוועגנייא ךיירקנַארפ ןיא יד ןופ לייט רעטסערג רעד

 ןעמ ליוו .(?סעטעיסָאס,) ןטפַאשנַאמסדנַאל PR ןרָאי עגנַאל ןופ ןיוש טריפורג

 טריטרָאּפעד זיא רעדָא טבעל רע יצ ,ןאמסדנאל א ןגעוו ןסיוורעד סעפע ךיז

 רעטכייל ONT PT ןעמ INP ,סעיטסעב עשטייד יד TNT ןברוח ןתעב ןרָאװעג

 ,רעדילגטימ-?עטעיסַאס , יד ייב ןסיוורעד

 ןייק -- טציא טשינ PIN ןוא -- רעירפ טאהעג טשינ ןבָאה רענינָאק

 .ןרעוו וצ רעיווועג סעפע רעווש רעבירעד זיא ,ךיירקנַארפ PR טפַאשנַאמסדנַאל

 זירַאּפ ןייק ןעמוקעג זיא (ןוז א סרעטסוש עכעטונ) יקסנישזוב ןימינב

 .רענינָאק לייט א ןגעוו ךיז ךיא סיוורעד ON ןופ עקַאט ןוא קירוצ רָאי 60 טימ

 .ןיילא ךיז ןגעוו רימ רע טלייצרעד לכ םדוק

 -טכַאנ ַא ,יקסווַאלעסעוו ןעמַאנ ןטימ קַאילָאּפ א ןינָאק PNR ןעוועג זיא'ס

 עסיורג ןָאטעגנָא רע ONT רעייטשדגרַאט עשידיי יד ,טימעסיטנַא רעסיורג א ,שזורטס

 טָאה יקסנישזוב .שומראי WNW IS טעפעשטעג ךיז רע ONT קרַאטש רָאג ןוא .תורצ

 ןגעק ןענימינב ראפ טגָאלקַאב ךיז רע ONT ,םיא טימ זיוה ןייא PR טניווועג

 (ONT ,לגניי א ןעוועג זיא יקסנישזוב .יוזַא םיא טפדור רע סָאװ IND -- לרע םעד

 עסיוועג ַא ןיא רע ONT "ןיירא עשַאק רעד ןיא ןעיײּפש , טזָאלעג טשינ pr טָאה

 ןעמ זַא ,טלייקעצ ױזַא םיא TIN יקסװוָאלַאסעװ םעד טרַאװעגּפָא טכַאנ ערעטצניפ

 TN געט 2 ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה יקסנישזוב .טברַאטש יוג רעד ,טניימעג טָאה

 ,זירַאּפ TP ןפָאלטנַא רע זיא גָאט ןטירד ןפיוא

ONTןעוועג זיא  PRןוא שרעה רעדורב ןייז .1907 רָאי  PRןָאעל ןיזוק  

 .זיראפ PR DX INS רעירפ ןעוועג ןיוש ןענעז (ןוז סעכ'כלמ) יקסנישזוב

 לאומש טימ טַאהעג הנותח ָאד טָאה ,לחר ,ןרעטסעווש 3 ענייז ןופ ענייא

 .ןוז סגרעבנעטסרעפ רעזייל

 ןיא .זיראפ ןיא ךיוא ןעניווו ךעלקינייא ןוא רעדניק סיקסנישזוב ןימינב

 ףלָאדַא :ןעמוק סיקסנישזוב ראפ -- רעירפ ןופ ןעוועג ןיוש ןענעז ךיירקנַארפ

 יז ןבָאה טייצ עסיוועג ַא ,(ריאמ TN קחצי) רעדעפדלַאג רעדירב 2 ,לעָאי

 ריאמ רוטפלוקס רעד .זירַאּפ PR רעטעפש TR ,ץניווַארפ רעד ףיוא טניווועג

 .דנַאלגנע ןיא ףוס םוצ ןוא זירַאּפ ןיא טניווועג טָאה ןיוועל

 ,השמ רעדורב ןייז .1967 בייהנָא PK ןברָאטשעג זיא שטיוװָאבילטָאג לאיחי

 .עיצַאטרָאּפעד רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא
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 עסיוועג א טניווועג ןבָאה החפשמ רעצנַאג ןייז טימ יקסנילַאדַאמ ןרהא

 ןענעז PT ייווצ ענייז ןוא רע .זירַאּפ PP ןעמוקעג -- רעטעפש PX ,ץעמ PN טייצ

 ,זירַאּפ ןיא ןעניווו רעדורב Pr טימ יקסנילאדאמ ףסוי .ןרָאװעג טריטרַאּפעד

 .סעילימַאפ ערעייז טימ שטיװָאנַאמלעז WPI יד זירַאּפ PNR ךיוא ןעניווו'ס

 -רָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז החפשמ WT טימ יקסווַאלוואפ ןַאמפיוק

 יורפ ןייז טימ ףסוי PR ,ליל ןיא טניווו עיש -- ןבעל רעדירב 2 ענייז ,עיצַאט

TSןוז  -- PRזירַאּפ . 

 ןאמיס טניווועג ONT זירַאּפ PR IW ,ךיוא רימ טלייצרעד יקסנישזוב

 דוד .ןרַאװעג טריטרַאפעד יאדווא ךיוא זיא רע ,רעכַאמלטיה א ,יקסווַאדיװ

inpזיראפ ןיא טניווועג ךיוא טָאה ,ןוז א סרעזעלג עיכלרעב — . 

 ערעייז טימ pr 2 ןעניווו זירַאּפ P טָאה עקנילג ןופ ןאלפאק השמ

 .ןוז א סעוויק ןוא ןוז א סטרעכייפ סחנפ .סעילימַאפ

 טניפעג ליל PR .זירַאּפ PN טניווו רעטכָאט א סרעקעברעקוצ םעד ,ָאריּפש

 ןענעז ריא ייב ,יקסנַאמוא שרעה ןרהא ןופ רעטכָאט יד ,ןַאמרעבַאז ַאלעדַא ךיז

 .הקבר רעטסעווש PR TD רעדניק יד ךיוא

 .רעצנַא לארשי PD רעטכָאט יד עקשזור OPN ץניווַארפ רעד ףיוא

 זירַאּפ PR טניווועג TANT Pr 2 עריא PR רעטסעווש ַא סנלַאדגימ יד

TNץניווארפ רעד ףיוא טציא . PANG PKטניווו  PNןוז א סנַאמסַאל ןושמש  

 ךיירקנַארפ ןיא ָאד INI רעכיז ןענעז סע .רעטכָאט TIX יורפ PT טימ ףסוי ןורהא

 OT ןגעוו טשינ POM ןעמ WI ,רענינָאק

 ןעמוקעג קירוצ TRO טימ זיא סָאװ ,רוד ןרעטלע םעד np לייט רעסיורג א

 עטלייצעג ;סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא רעדָא ןברָאטשעג זיא -- ךיירקנַארפ ןייק

 ךעלקינייא ןוא רעדניק ערעייז :המחלמ רעד ךַאנ ןעמוקעגרעהַא ָאד ךָאנ ןענעז

JONןינַאק ןגעוו קינייוו רַאג . 

 : עסערפ רעשידיי רעזירַאּפ רעד ןיא טקורדעגּפָא זיא גנודלעמ עדנגלָאפ

 ןינַאק ןופ טײלסדנַאל עלַא וצ

 טעטימָאק א לארשי PN ןרָאװעג ןפאשעג זיא קירוצ רָאי עכעלטע טימ

 בושי ןשידיי PH םוקמוא םעד ןקיבייארַאכ וצ ידכ ,טײלסדנַאל רענינַאק ןָאפ

PRך ב-רוכזי ַא ןבעגסיורַא ןוא ןינָאק . 
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 יד טימ ךיז ןקידנעטשרַאפ IS "TD ,טייצ עגנַאל ַא ןרעיוד טזומעג טָאה סע

 יד PR ייס TN לארשי PN ייס Pr ןעניפעג עכלעוו ,רענינָאק ענעבילבעג-ןבעל

 .ךוב-רוכזי ןראפ ןלַאירעטַאמ עקיטיינ יד ןעלמַאז וצ ידכ ,תוצופת

 עטצעל יד טיירגעגוצ טציא טרעוו סע TR ,ןסיוו וצ טיג טעטימָאק רעד

 ןעמענ יד Ww וצ ןטסלענשמַא יוו ,רענינָאק עלַא ow pr טדנעוו ןוא גנולייטפָא

 PORT ייז ידכ -- עטנַאקַאב ןוא-החפשמ ענעמוקעגמוא עטסטנעָאנ ערעייז ןופ

 ."ךוב-רוכזי, PR ןעניפעג ךיז

 לעּפמַאה .ל 2
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 דנאלגנע ןיא טיילסדנאל רענינאק

 ןבָאה ,ןליופ ןיא ךעלטעטש ערעדנַא PR PIN יוו ,ןינָאק PNR טנגוי יד

 ךעלטעטש עניילק יד ןיא טפנוקוצ רעייז ראפ ןטכיזסיוא PP ךיז רַאפ ןעזעג טשינ

 .טלעוו רעסיורג רעד PX ןסיירוצסיורַא ךיז טבערטשעג ןוא

 יירפ טנַאקעג PT ONT דיי א ּוװ ,דנאלגנע ןעוועג זיא טפַארק-סגנויצוצ ַא

 .ןליופ PR םישזער ןשיסור joo ןכיילגראפ וצ טשינ ,ןבעלסיוא

 עטשרע יד .דנַאלגנע PR PINP ןופ ןדיי ןעוועג ןענעז 1870 AWW PR ןיוש

 זיא ,ןַאדנָאל PR טקורדעג ,חול ַא PN .1902 רָאי PD ןעמאטש תועידי ערעיונעג

 רעבַא ןענעז סע .לפעשטייוו ,טירטס טייגדליפ pr לוש רענינָאק ַא טנכייצראפ

 ,סרעבמעמ יד PR טעטימַאק רעד ןעוועג ןענעז סע רעוו ,םיטרפ ןייק ןַארַאפ טשינ

 ,םעד ךאנ רָאי עכעלטע ךיוא ןוא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ךָאנ

 לייט א .ןעיורפ TN רענעמ רענינַאק קילדנעצ רָאּפ ַא דנַאלגנע ןייק ןעמוקעג ןענעז

 .תוביס ענעדישרַאפ בילוצ -- ערעדנַא ןוא ,בצמ ןשימָאנָאקע רעייז ןרעסעברַאפ וצ

 .קירוצ PI ןרעק ,ןינָאק PR טניווועג TINA PR ,דנַאלגנע ןיא ענעריובעג עכנַאמ

 ןיא ןעניווו 190671905 רַאי PR עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד תעב

 ,עקשטיר -- 1910 רַאי PR ;רעפעלק ,ךַאבנעפַא ,ןיוועל :רענינָאק יד ןָאדנָאל

 סע .ַא .א אנראס ,סקופ -- 1913 :יקסװָאקשטנעמ רענדעב םענופ רעטכעט 2

 ,(סיררַאה) שטיװָארעזָא -- 1914 :םַאהגנימריב PR רענינָאק ןַארַאפ ךיוא ןענעז

 .ַא .א עילימַאפ טימ שרעה השמ

PXתעב ,המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ראפ ךיז ןקידנע ןטימ ,1918 רָאי  

 DN עטייסָאס עטשרע יד PT טעדנירג ,ןעוועג סיורג רעייז זיא ןליופ PR טיונ יד

 עבַאגפיוא יד .רעדילגטימ 30 א ךרעב טלייצעג טָאה סָאװ ,דואר לושרעמַאק רעד

 ןיראטערקעס יד :ןינָאק ןייק ןקיש ןוא םישובלמ ןוא טלעג ןעלמַאז וצ ןעוועג זיא

 ,דנָאמשטיר .ב זיא

 -ספליה א טעדנירגעג 1925 PR רעדיוו PT ON סייררעביא ןרעגנעל א ךָאנ

 ,רענינָאק יד רַאפ גנוציטשרעטנוא עלעיצנַאניפ ןקיש וצ ןכעלגעמרעד וצ ןייארַאּפ

ONןקיטיינ  PN Prואזד ח"ח יד יו טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע .ףליה  

 גנודניבראפ PR טלעטשעג PT“ ןבָאה ךאבנעפַא קעשזד PN דנַאמשטיר OVO ,סקופ

 ONO TN ןעגנולעטשרַאפ ,ןטנווָא-ייט ןענדרַאנייא םייב רענינָאק ערעדנַא טימ

 .םייה רעטלַא רעד ןופ תועידי יד טימ ךיז ןלייט וצ ידכ ,ןפערטנעמַאזוצ ךיז
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 רימ ןענעז ױזַא ,לטעטש TD שאר DIS ןרַאװעג טקישעג דימת זיא עציטש יד

 .טייצ ערעגנעל א ןעוועג וויטקַא

 ,ןינָאק טכוזַאב ןבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ יד רעביא ןביג סָאװ ,ןטכירַאב יד

 .ףליה עלענש קיטיינ זיא סע IN ,רעביא Jaya עלַא -- עקירעיורט רעייז ןענעז

 ,1935 ראי PR ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא טכיראב רעקידנגלָאפ רעד

PRטייצ יד, גנוטייצ רענָאדנָאל רעד ": 

 ןייאראפ-ספליה רענינָאק םענופ טייקייעט רעד ןגעוו טכיראב

 דנַאלגנע ןיא

 רעטנַאמרעדנביוא רעד ONT טייצ IW ייווצ TD ץנעטסיזקע IN ךָאנ

 ןיא ןדיי עקידנדיילטיונ יד רַאפ סעכעלצונ ליפ ןָאטוצפיוא ןזיוואב ןייארַאפ

 ןרַאוועג ןזיוועגרעביא ןענעז עכלעוו ,ןעמוס עטַאווירפ ץוחַא .ןינָאק טָאטש רעד

 וצ ןזיוואב אפוג ןייאראפ רעד ONT ,ןייאראפ םעד ןופ גנולטימראפ רעד ךרוד

 ןפאשעג זיא טלעג םעד טימ .טנופ 400 רעביא ןופ עמוס א ןינַאק ךָאנ ןקישרעביא

 ןינָאק PR TP עטמערָארַאפ יד עכלעוו ןופ ,ןטלאטשנַא ייר עצנַאג א ןרָאװעג

 .הנויח ןעיצ

 ,קעטָאילביב רעד ןופ לַאקָאל םעד PX ,ןינָאק PX זיא רַאורבעפ 10028 םעד

 ."טרַא, םעד ןופ גנולייטפַא רעלַאקָאל רעד ןופ גנונפערעד יד ןרַאוועג טרעייפעג

 רעייטשרָאפ TIN יקסנישאי רעינישזניא ,ץישפיל ברה ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא

 ןרָאװעג טנפעעג ןענעז ,הליהק רענינָאק רעד pp px שילַאק ,שזדָאל ,עשרַאוו ןופ

 ןופ טנעדיזערפ ,רעטניוו רעה .סרעטעווס ןוא סעקשדנעה ,ןקַאז TD ןסרוקיךַאפ

 טנעדיזערפ ,טסיופ רעה .ןטאגעלעד ןוא טסעג יד טסירגאב ,טעטימָאק רענינָאק םעד

 טשטניוו TN טעטימַאקילַארטנעצ TD ןעמַאנ PR טסירגַאב ,שזדָאל ןיא ,vow" ןופ

 .עבַאגפיוא רעסיורג ןוא רעקיטכיוו PT PR גלַאפרעד טעטימָאק רענינָאק םעד

 טייקיטכיוו יד רעטנוא טכיירטש רע .עדער עצרוק א טלַאה ץישפיל ברה

 טלַאה עדער עכיירסטלַאהניא רעייז ַא .ןינאק PN ןסרוק-ךאפ עטעדנירגעג יד ןופ

 יד טנעקַאב רע .יקסנישַאי רעינישזניא עלַארטנעצ-"טרַא, ןופ רָאטקעריד רעד

 DAN“ ןוא ןליצ ענייז ,?טרָא, טפַאשלעזעג רעד ןופ עעדיא רעד טימ עטלמַאזרַאפ

 -טסבלעז TN טעברַא רעוויטקורטסנָאק TD טייקיטכיוו עסיורג יד PN ןבאג

 ןופ ןסיוטשעגסיורא ןרעוו ןליופ ןיא ןדיי ןעוו טייצ ַא ןיא סעיצוטיטסניא ףליה

 -סדנַאל רענינָאק רעד PINT NIX ,טנָאמרעד רע .סעיציזָאּפ עכעלטפאשטריוו עלַא

709 



 טנפעעג גנולייטפַא יד זיא ,עיצארעדעפ רעד PIN ןוא WINS PNR טפַאשנַאמ

 .ןרָאװעג

 ןלָאז טשטנעבעג, :רעטרעוו יד טימ עדער ןייז טקידנערַאפ יקסנישַאי רעה

 ,?גנולײטּפָא-?טרָא, יד ןפאשעג ןינָאק PN ןבָאה עכלעוו ,טנעה יד ןייז

 pay עקיטיינ עלַא ןוא ,רעליש 25 ןבירשעגנייא דלַאב pr JANA סע

 ONT MT ןענרעלסיוא םעד INI IN ,רַאפרעד ןגרָאז וצ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז

 .הסנרפ ןופרעד Wes ןענעק ייז ןלָאז ךאפ

 JON קיטיינ ךעלריטַאנ זיא טייקיטעט יד ןעלקיווטנַא ןוא ןטלַאהוצפיוא ידכ

 ןבעגעג ןטלָאװ ןָאדנָאל pr ןעניווו עכלעוו ,סעילימַאפ רענינָאק עלַא ביוא .טלעג

TN INIא טנופ  AN?טנופ 1000 סנטסעדנימ ןזייוורעביא טנעקעג ןעמ טלָאװ  

 .ןינָאק טַאטש רעד ראפ העושי עטולַאסבַא IN ןעוועג DONT סָאוו ,רָאי סעדעי

 רעד ONT ןינָאק IND טעברַא-ספליה רעד ןיא IN ,ןרעוו טנכייצַאב זומ סע

 .ןגָארטעגײב ליפ רעייז ,רעזייק רעה רעדנוזאב ןוא ,דנַאברַאפ-ספליה רענָאדנָאל

 רעייטשרָאפ טימ ןעזעג PT רעזייק רעה טָאה ןליופ ןיא ךוזאב ןטצעל ןייז ייב)

 .(ןייגנָא לָאז טעברַא יד יוו טרישזנַארַא YT טימ TN ןינָאק ןופ

 סעניג 5 טרעייטשעגייב ךיוא ןייאראפ-ספליה רענינָאק רעד טָאה םעד ץוחַא

INDןליופ ןיא רעדניק עקירעגנוה יד . 

 ,רעטַאעט לַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד PNR טעוו ,לירּפַא ןט8 םעד ,גָאטשרענָאד

 עלַא .ןייאראפ םעד תבוטל גנולעטשרַאפ עזעידנַארג א ןעמוקרַאפ ,טירטס רעלדַא

 דלַאב זומ ןעמ .ןעמוק וצ ןטעבעג ןענעז (טנגעגמוא ןוא) טיילסדנַאל רענינָאק

 ,טעברַא עסיורג יד ןריפוצנָא ידכ ,ןינָאק ןייק טנופ טרעדניה עקינייא ןזייוורעביא

 עכלעוו עלַא IN ,ןפַאה וצ זיא סע TR ,ןעמונעגרעטנוא Pr ןבָאה רימ עכלעוו

 ןלעוו ,ןינָאק PD טיילסדנאל עקיטפרעדַאבטיונ ערעייז טימ INI PT ןריסערעטניא

 ןענעז עכלעוו ,סעיצוטיטסניא יד ןטלַאהוצפיוא ןוא ןציטשרעטנוא וצ ןעימַאב ךיז

 .ןרָאװעג טעדנירגעג ימ ליפ ױזַא טימ

President: J. Offenbach Chairman: S. Richmond 

Vice President: Max Stein Vice Chairman: J. Polsky 

Treasurer: J. Fox Hon. Sec. 2. Richmond 

* * & 

 ןעגנערב PORT סָאװ ,ןטנוװָא-ץנַאט ןוא ןעגנולעטשרָאפ PR ןענדדָא רימ

 ןופ TW ןעמוק ON ,ןטכירַאב יד ןופ רָאלק טרעוו סע ,ןייאראפ ןרַאפ תוסנכה

 .טיורב ןייק ןבָאה תוחּפשמ ליפ -- ,לַאפָארטסַאטַאק זיא טרָאד עגַאל יד IN ,ןינָאק

 ןרעדנַא ןייק טשינ ןבָאה ייז .ןקַאילַאּפ יד ןופ טריטָאקיָאב ןרעוו ןטפעשעג עשידיי
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 ןופ ןפלעה וצ ייז ידכ ,דנאלסיוא ןיא רעדירב ערעייז וצ ןדנעוו וצ ךיז יוו געווסיוא

 .גנאגרעטנוא ןרעכיז ַא

 ,רענינָאק םלוע ןטיירב םוצ עסערפ רעד ךרוד טרילעּפַא טעטימָאק רעד

 עליפ יד IND עיצקַא-ספליה יד ןרעסערגרַאפ וצ ידכ ,ןייארַאפ םעד ןציטש וצ

 ערעזדנוא ןופ ןדייל יד ןרעדניל וצ ליפ ןעוט עכלעוו ,סעיצוטיטסניא רענינָאק

 .ןינָאק PR רעטסעווש PR רעדירב

PXןעמ טליפ 1938 רַאונַאי  PNטפול רעד , TRךיז ןרעטנענרעד סע  

 ילַאפ םעד ןכעלטנפעראפ רימ .לעמיה ןשיעפַארייא ןפיוא סענעקלָאװ עצרַאווש

 : ףורפיוא ןקידנג

 ןייארַאפ-ספליה רענינָאק

(1939 -- 1938) 

 -לימַאּפ עשידיי רעטרעדנוה יד DD יירשעג ONT ךעלגעט IX טמוק זדנוא וצ

 עכעלגעט יד ץוחא .טיונ רעטסערג רעד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןינָאק ןיא סעי

 עלעירעטַאמ יד טמוק ,גנוריגער רעד ןופ טרָאד ןדייל ייז סָאוו תופידר

 IN ןיא רעגנוה רַאפ ןשלח סָאװ רעדניק ,ןסע וצ סָאװ ןבָאה טשינ Tp טיונ

 -עטיב רעד ןיא ןציז ןוא ןצייה וצ טשינ ןליוק ןייק ןבָאה עכלעוו סעילימַאפ ןוא

 ןענעק עכלעוו ,ןשטנעמ עכעלגעמרַאפ עקילָאמַא םיתב-ילעב pp ,טלעק רער

PRןבָאה ייז לייוו ,ןייגסיורַא טשינ סַאג  PPןוא -- ןַאטוצנָא טשינ שובלמ  

 ןעק ךָאנ גנַאל יוו .ןגייווש ןוא ןציז דנַאל ןרעכיז ןוא ןעיירפ ןיא אד רימ

NIN PINטולב ןגייא רעזדנוא וצ טייקיטליגכיילג עשירעכערברַאפ טושפ  

 ? שיילפ ןוא

 עדנדייל יד ןפלעה וצ ,ןעק רע סָאװ ץלַא טוט ןייארַאפ-ספליה רענינָאק רעד

 .טנופ 110 טקישעג רעדיוו סנטצעל טָאה ןוא ,ןינָאק ןיא רעטסעווש ןוא רעדירב

 -עּפס א ,ץרעמ ןטס24 םעד ,רעטַאעטילַאנָאיצַאנ PR טרישזנַארַא ןבָאה רימ

 טײלסדנַאל עלַא ןטעב רימ TR ,ןייאראפ םעד תבוטל גנולעטשרָאפ עלעיצ

 .סטעקיט טימ ןגרָאזרַאפ סנטייצַאב Pr PORT ייז זַא ,דניירפ ערעייז ןוא

INרַאונַאי ןטס31 םעד ,גָאטנָאמ ןעמוקרָאפ טעוו גנולמַאזרַאפ עניימעגלַא  

 ןטכַארטַאב וצ ,טײגדלָא ,טירטס לעסנעמ ,לעטָאה סנרעטש ןיא טנווָא 8.30 םוא

 ןברַאטשסיוא ןזָאל טשינ ידכ ,קיטיינ ןענעז ןעמוס עסיורג AN טקור mop .עגַאל יד

 טײלסדנַאל עלַא Tp טכילפ יד רעבירעד זיא סע .רעגנוה ןופ הליהק עצנַאג ַא

 .ךאז רעקילייה רעד ןיא ןפלעה ןוא ןעמוק וצ

211 



 רעבלעז רעד וצ .קיטליגכיילג ןביילב טשינ טעוו םלוע רעד TX ,ןפַאה רימ

 רעװקסיָאהָאס PD עיצארעדעפ רעד וצ PINT רעזדנוא OW רימ ןקירד טייצ

 .ןבעגעג זדנוא טָאה יז עכלעוו ,עציטש עלעירעטַאמ עקיטכיוו יד ראפ

 גַאטנָאמ ןקידנעמוק םעד עלַא ךיז ןפערט רימ ,טײלסדנַאל רענינָאק ,ָאזלַא

PR8.30 םוא לעטַאה סנרעטש  

 IYO ,דנָאמ שטיר .ב

% 

 ןָאדנַאל TD ןרָאפעצ PT רימ ןענעז ,גירק םענופ ךורבסיוא ןתעב -- 9

PXרעצעלפ ענעדישרַאפ  TNטַאהעג טשינ  PPןטייווצ ןטימ רענייא טקַאטנָאק , 

 ןיא ןפָארטעג רעדיוו ךיז רימ ןבָאה (1945) המחלמ רעד ןופ ףוס םוצ טשרע

 גנולמאזראפ ַא ןרָאװעג ןפורעג זיא סע .טייקיטעט רעזדנוא טײנַאב ןוא ןָאדנָאל

TIDרענינָאק םעד  VID MNPרמ םייב  OVOטײלסדנַאל ןופ ךיוא ןוא (אבולג) םולב . 

 .ןעיורפ TN רענעמ 20--15 ַא ןופ ONS א ןעמוקעג זיא סע

 סָאװ טימ TIN ױזַא יו עגארפ עקידנענערב יד טדערעגמורַא ןבָאה רימ

 ןבָאה רימ .ןינַאק PD ערעייט PR עטסטנעָאנ עקידנדייל יד ןפלעה ןענעק רימ

 עשירעכערבראפ ,עשילַאיטסעב יד זיב טראוועג TR גנולמַאז א טריפעגכרודא

 ןפיט רעזדנוא וצ רעבָא ,ןליופ ןופ ןרָאװעג ןטָארעגסױא ןענעז ןטסירעלטיה

 קילדנעצ AXP א ץוחא .ןבעל םייב ןבילבעג טשינ רענייק רעדייל זיא קיטייוו

 רימ ןענעז םעד ץַארט TIX VION PR ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ןפרַָאוועצ

 טלעג ,גנודיילק ןעלמאז םייב טעטיוויטקא רעזדנוא PD ןענַאטשעגּפָא טשינ

 TIN DONT עטײסָאס יד ,לעודיווידניא ןדעי וצ טקישעג ךעלקעפ יד ןוא .וו .ַא .א

PXםוצ ףליה טקישעג ,ןרָאװעג טיירפַאב זיא ןינָאק ןעוו טייצ רעטשרע רעד  

 .לארשיזץרא PP -- ךיוא PR ,טעדנירגעג טלָאמעד Pr טָאה ORT ,טעטימָאק

 טײלסדנַאל רענינָאק יד ןופ בור'ס IN ,ןקרעמַאב וצ זיא ןרעיודאב טימ

 .עיצקַא רעזדנוא טימ טריסערעטניארַאפ OWI PT ןבָאה

PRןבַאה רימ .עיצקַא-ספליה ערעטיירב א ןבױהעגנָא רימ ןבָאה 1946 רָאי  

 טייז ןייז ןופ ןבעגעג ONT "סנַאילא , רעד PIN .רטס טנופ 300 ךרעב ןפַאשעג

 המחלמ רעד IND ןענעז ONT ,רענינָאק יד ןפלַאהעג JANA רימ .עמוס עבלעו יד

 SND ןעלטימ ןפאשעג ךיוא יוו ,ךיז ןענעדרַאנייא םייב דנַאלגנע PP ןעמוקעגנָא

 .ךוב-רוכזי ןרַאפ ךיוא יו ,לארשי PR ןוגרא םייב עסַאק םידסח"תולימג רעד
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 -ַאמ ןפאש ןגעוו ףורפיוא ןדנגלָאפ עסערפ רעד ןיא טכעלטנפערַאּפ ןבָאה רימ

 : ךוב-רוכזי TNS ןלַאירעט

KONIN MEMORIAL VOLUME 

Sir’ — At the request of the former inhabitants of Konin, in 

Tel-Aviv, a small committee in London has been formed to 

assist in the publication of a Memorial Volume for the 3,000 

Jews murdered in Konin by the Germans and their Polish 

collaborators. 

A great deal of inportant material has already been collected. 

But to make this volume as comprehensive and complete as 

possible we appeal to all those in England and olsewhere who 

may be in possession of documents or information on the history 

of the Konin community, which has existed for about five cen- 

turies, to write to the address below. 

It is also intended to publish a list of all living families of 

Konin descent, and those who wish to be included should send 

in their names and adresses. 

5. Richmond, J. Fox, H.M. Natel, 

J. Sarna, J. Offenbach 

 ןוא ןסירג עטסקיצרַאה יד רעביא ךייא ןקיש דנַאלגנע PR רענינַאק רימ

 "רעד גנַאל ONT ןבעגסױרַא ןטימ גנַאהנעמַאזוצ PR גלַאפרעד סיורג ,ןשטנווו

 רימ ONT ,עטסרעייט ONT ,ןינַאק ןשידיי ןבורח םעד IND ךוב-רוכזי עטעטרַאוו

 ייז ןלעוו ענעבילבעגרעביא רימ .ןרָאװעג טלצרַָאוועגסיוא זיא טגָאמרַאפ ןבָאה

 !ןסעגרַאפ טשינ סע ןרָאט רימ .ןסעגראפ טשינ לָאמ ןייק

 .ןָאדנָאל PR טעטימָאק רענינָאק רעד
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 עקירעמא ןיא יטייסאס רענינאק

 (טייקיטעט ןוא גנוײטשטנַא)

LADIES’ AND MEN’S SOCIETY OF KONIN, INC. 

AND SURROUNDING TOWNS 

 ןרירגימע ןביוהעגנָא ןבָאה ןינָאק ןופ ןדיי יד ןעוו טנַאקַאב טשינ זיא סע

 םענופ בייהנָא PR ןעמוקעגרָאפ ןיוש סע זיא ןטסכעלנײשרַאװמַא .עקירעמַא ןייק

 .טרעדנוהרָאי ןט9

 דסגנויצוצ א ןעוועג ןענעז עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטאטש עטקינייארַאּפ יד

 ךיז רעטכייל ןעוועג זיא סע .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןטנַארגימיא ראפ טפַארק

 ןטימ (..."ןסאג יד PR טרעגלַאוועג pr טָאה דלָאג,) הסנרפ ייב ןענדרָאוצנייא

 ןעוועג FMD ןופ עיצַארגימע יד זיא רעקלעפ עלַא ןופ ןטנַארגימיא ןופ םארטש

 ,טמערָארַאפ ןעוועג FMP PN ןענעז סָאװ ,ןינַאק TD TP? PN .עקידנטיידַאב א

 .עקירעמַא PR םויק ןשימָאנָאקע ןיא קילג רעייז טכוזעג ןבָאה

 לאכימ ,דנַאלגנע TN ךיירקנַארפ TNT עקירעמַא PP טמוק 1852 רָאי ןיא

 .* רעטאוודלַאג ירעב רָאטַאנעס ןקיטציא ןופ עדייז רעד ,ןינָאק Pp רעסַאװדלָאג

 עיצַאזינַאגרָא I ןעוועג זיא טלָאמעד ןיוש זַא ,ןזייוואב PP טשינ ןבָאה רימ

 ליצ רעד ONT ,טעטימָאק רעקיליוויירפ רעטשרע רעד Pr טפאש 1892 רָאי ןיא

 םענעגייא IN TONY םייב לעיצעפס PR ןרעדנַא OFT רענייא ןפלעה וצ ןעוועג זיא

 -נַאמסדנַאל TONY םייב לומיטסדטפיוה רעד זיא ONT .תורבקה-תיב ןקידתופתוש

 ,תונקת טימ טפַאשלעזעג רעד ןופ סקנפ ַא ןענופעג TINA רימ .עקירעמַא ןיא ןטפַאש

 OND ןדעי PD ןריפ וצ Pr ױזַא יו

 .גנולייטפָא רעשילגנע רעד ןיא םיטרפ *
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 ןאיצוטיטסנאק

 ס'נעמ גנאי רענינאק
 .ןאשייאיסָאסא טנעלָאװענעּב

 סערנירנענ

 ,טסונוַא ןעט13 ןעד

1892. 

 .קרָאי וינ
1+ \ 

POPP POL OL LALLA LOI NG OORT af 

 טס קלָאפפָאס 14 ,סרעדַארכ רעווָארג ןָאפ קורד

 עיצוטיטסנָאק עטייסאס רעד ןופ טייז עטשרע

 הוו צרור A תק=]|-- וו וו 3

 .1896 יַאמ ןטס21 םעד ,קרָאי-וינ

 :תומישר עכעלטנעמאג

 .קיטכיר IND ןענופעגנייא PR טרידיווער ןרָאװעג ןענעז ןצעזעג יד

 עזיורק .ה .מָאק-רידיווער ןַאמרעשט

 ןַאמרעביל .סאי ראטערקעס

 :טעטימַאק

 ןירג NWT ,ןאהאק ירנעה סיאול .בא ,סערבָאד ןַאטַאנ

 ןייטשנרַאב FOr :ןצעזעג יד רַאפ ןַאמרעשט

 :טעטימָאק

 טרַאבסייוו .מ ,טרעכייפ .י ,ןַאמלעג .י ,ןַאמליּפש א

 ,קעפ .י ,שטיװָאלַאּפַאר .נ

 ןייטשנרַאב .י :רַאטערקעס
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 ַאשזד טנעדיזערפ

 טנעדיזערּפ-סקע

 טנעדיזערּפיסיײװ

 רַאטערקעסילָאקָאטָארּפ

 5 ראטערקעס-ץנאניפ

 וו

 המישריןטמַאַאב

 ריסאק | ןייטשנרַאב

 יטסארט רעט1 עזוארק .ה

 יטסארט רעט2 טרעכייפ .י

 סמרא טי DIINO | ןאמעז .נ

 ןַאמרעביל

 אזייפ .ס ןוא יקסניזדולבא .ל רָאטקעּפסניא

 .מ ןַארַאב

 .ה ןייטשנרָאב

 ָאשזד םולב

 .ח םולב

 .ל םולב

 .י ןאמלעב

 .מ ןימאשזדנאב

 .י ןייוודנארב

 .י ןוארב

 .ל גרעבדלָאג

 טרעבלַא טרַאבדלָאג

 .א ןַאמדוג

 סוג ןַאמדוג

 .שנ ןייטשרוג

 .מ רעלזנעג

 יאול סָארג

 .א גרעבנירג

 בָאקַאי ןירג

 ,ל םיובנירג

 ָאשזד ןירג

 .נ סערבָאד

 .ה שטיווארוה

 .ל ליה

 .ח שפיה

 .ב לשטנעה
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 ווו

 :עטסיל רעדילגטימ

 .מ ןַאמרעה

 .מ גרעבצרעה

 .א גנַאגלָאװ

 אשזד גנאגלאוו

 ןאמלאוו

 לגיזיוו

 .ב טראבסייוו

 ָאשזד רענפעוו

 .א דלעפרעמָאז

 .א אדאוועז

 ,ל סלבאה

 סקַאמ רעלשיט

 םעס רעלשיט

 .מ שטיוװָאבוקַאי

 .י עפאי

 .ט ןאטאל

 .1 ינטאל

 .ש יקסָאל

 .א סיאול

 בָאקַאי ןַאמרעביל

 .ס ייוויל

 .נ ןיוועל

 ,ס ןָאזניוועל

 ,מ יקסוואיאמ

 .א רעיאמ

 םולב .א

 לעּפַא .י

 ןהַאק .ה
 רעפיה .ה



 .י ןעהַאק .מ יקסווָאלאכימ

 .ה ןעהָאק .פ רעלטימ

 .בא ןעהָאק .ב סוטנימ

 .מ ןהָאק לַאטפאנ
 רעט2 .י ןעהָאק סקראמוינ

 .ל ןמלק .י ןָאמָאלַאס

 .פ יקסלָאק .וו ןָאמייס

 .פ עזוארק .ס ןָאמייס

 .ה סזדאר הסנאמיש

 .פ גרעבנעזַאר ָאשזד סנָאמיס

 .מ םולבנעזָאר .ר גיזיפ

 רעט1 ןעהַאק ָאשזד קעפ

 שט ןעזָאר .ז קעפ

 .שט רעפיש לעקנארפ

 .ח ץטלוש .ה ןאמדירפ

 אשזד ץטלוש .א ןַאמרעמיצ
& 4 * 

PXיד זיא טרעדנוהרָאי ןטס20 םענופ בייהנָא  WNW AYןינָאק ןופ  

 ןבָאה ןדיי JO א תעב ,1905 ןופ דנַאטשפיוא ןכָאנ לעיצעפס ןוא עקרַאטש א

 (mob םי ןרעביא טרירגימע ,ןטנעמעלע ערענָאיצולָאװער יד ףיוא תופידר יד בילוצ

 ןבעגעגסיורא זיא סע עכלעוו ףיוא ,"ןרענָאיצולָאװערירטנַאק , ךיוא ,(ףַארַאכ

 TANT "תודחא , יד ןופ גנוגעוואב-דרערעטנוא רעד ןופ לייטרוא-טיוט א ןרָאװעג

 ןוא שימ קחצי ,םולב דוד ,שטיװָארעזָא רזוע) עקירעמַא PR טלקמ-ירע יד טכוזעג

 ןלענָאיצַאזינַאגרָא רעייז ןגעוו תועידי Pp טשינ רעדייל RA רימ ,(ערעדנַא

 .ןאמ טרעדנוה ךרעב ןעוועג סע ןענעז ךעלניישרַאוו ,ןבעל

PXטעטימַאק , PNRקינלעימכ רעדירב 3 ןעוועג ןענעז ,1908 רָאי . 

 םַאדרעטסמא ינב

 ןיא ןרָאװעג ןפאשעג זיא ON ,ןייארַאפ א טנייה זיב טריטסיזקע סע

 םאדרעטסמַא שרעה יבצ 'ר ברה ,ןואג םעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא 1879 רעבָאטקָא ןטס7

 1849--1810 ןרָאי יד ןיא ןינָאק ןיא בר רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ל"צז

 םעד PR ךיז טניפעג בר םענופ טלַאטשעג רעד ןגעוו גנוביירשאב עיונעג ַא)

 .("ןינָאק PR םינבר,, לטיּפַאק
TRE AMSTERDAM SOCIETY 

(chebra Bnai Konin Zwei Amsterdam) 
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 עקירעמַא ןיא עטייסאס רענינָאק רעד ןופ ףערטנעמַאזוצ



 -רָא רעד ןגעוו םיטרפ ןעמוקַאב טנָאקעג טשינ טציא זיב רימ ןבָאה רעדייל

 םַאדרעטסמַא בר םענופ דליב ONT PT טניפעג סע ץיזַאב סנעמעוו PR עיצַאזינַאג

 .ל"צ]

 רעמ אטשינ "םאדרעטסמַא ינב, ןייארַאפ ןיא ןענעז סעיצַאמרַאפניא טיול

TPרענינָאק . 

 יד TNT יטייסאס רענינָאק עטשרע יד PT טעדנירג 1923 רָאי PR טשרע

 -- DX TI ןוא אקלוב קיזייא .ה טלייוועג טרעוו סעזערפ סלַא ,ןטנארגימיא עיינ

 יוו טפַאשנַאמסדנַאל רעד TD ןפערטנעמַאזוצ TPN ןענדרָא ייז ,ףאראשט חספ

 ןטנַארגימיא עיינ יד לייוו ,רעקידלַאװעג א זיא םזאיזוטנע רעד .רעלעב ךיוא

 לאמ ןטשרע םוצ ךיז ןפערט ייז ןוא טשינ םענייק ָאד ןבָאה דנַאל םעיינ ןיא

 טלַאפעצ עיצַאזינַאגרָא יד ןוא ,גנַאל ןָא טשינ רעבָא טלַאה סָאד .ענעגייא ליפ טימ

 .טייצ וצ טייצ ןופ ףיוא רעדיוו טבעל ןוא ךיז

 .ןאמרעגניז יורפ ,ןיסעזערפ יד וויטקַא רעייז זיא 1932 IW ןיא

 טימ ףָארַאשט חסּפ סעזערפ רעד  ןינָאק PP טרָאפ 1925 ןיא

 טלייו רע .ףליה עוויטקורטסנָאק ןפאש וצ ליצ ןטימ ,טלעג עמוס ערעסערג ַא

PXילער יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןעוועג זיא עבאגפיוא-טפיוה יד .םישדח 2 ןינָאק - 

 SRD תודוסי יד טגיילעג ןרעוו סע ."הנבי, רעדניק עמערָא רַאפ עלוש עזעיג

 ןוא טעטימַאק א ןפַאשעג ,עשרַאוו ןופ רעטייל א טכַארבעגּפָארַא ,עלוש רעד

 יד ןוא טצייהעג ןעוועג זיא עלוש יד .טלעג'הריד םישדח 6 OND טלָאצַאב

 ןוא רעטניוו ןראפ רעדיילק עמערַאוו ,ןסע טכָאקעג ןעמוקַאב ןבָאה םידימלת

 ןפורעגפַא OWN רעייז PT טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי רענינָאק יד .ךיש IND א

 ,עיצקַא רעד ףיוא

 -עג ןוא רענינָאק יד ןשיווצ ןעלטימ טלמַאזעג עקירעמַא PN ןבָאה רימ

 PR ןסירעגרעביא רעדייל רימ ןבָאה טעטיוויטקַא יד .טלַאטשנַא םעד טציטש

 DAN“ עיסערגַא-רעלטיה TD טייצ רעד PR ON סע עוו ,1939--1946 ?TIN יד

 .ןליופ טימ טקַאטנָאק רעד טרעהעג

 PP ןעמוקעגנָא ןענעז גירקיטלעוו ןטייווצ TORI ,הטילּפה-תיראש יד ןעוו

 רעדיוו ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,ןבילבעג זיא'ס רעוו ,ןעזעגמורַא ךיז ןוא עקירעמַא

 POON ןוא גרעבנעזָאר SINT ייב ךיז ןפערט רימ .יטייסאס יד ןלעטשוצפיוא

 אטוג ,לעפפא הרש ,שימ לשיפ ,םולב השמ :ח"ח יד ןופ טעטימָאק ןקילייווטייצ א

 .גרעבנעזַאר ַאינַאה PX ,שימ קעטָאמ ,(םארב) ליוודוג

 ףרַאד'מ ,טגייווצרַאפ PN טיינַאב OW עטייסָאס רעד ןופ טעטיוויטקַא יד
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 עקירעמַא PR טײלסדנַאל רענינָאק ןופ ףערטנעמַאזוצ

 ו
SSS 

aS 
SNS 
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 DS דנַאלגנע ,ןיברַאכ ,דנַאלסור PR ןבילבעג ןענעז סָאװ ,רענינָאק יד ןפלעה

 PR רָאי סעדעי .לארשי pr -- לכ םדוק רעבָא ,עקירעמַא PR םיטילפ יד ךיוא

 שיגַארט יוזא םענופ קנעדנָא OW הרכזא ןַא PNM רימ ןענדרָא רעבמעווָאנ

 ,ןרעטלע :םוטנדיי רענינָאק םעד לעיצעפס ןוא ,קלָאפ ןשידיי םענעטינשרַאפ

 ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק yn רימ עכלעוו ,דניירפ PSR רעטסעווש ,רעדירב

 עלַא ןופ המישר א ןלעטשוצפיונוצ ןעגנולעג טשינ טנייה זיב זדנוא זיא רעדייל

 לָאצ רעייז ןוא עקירעמַא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןדיי עקימַאטשּפָא רענינָאק

 ןבַאה עכלעוו ,סרעבמעמ יד TD טכיראב א ןרעה רימ .טרעדנוה עכעלטע זיא

 .לארשי טכוזַאב רָאי םעד ןיא

 טלייוועג ןבָאה רימ ,זיוה PR ןרעדנַא ןא ייב לָאמ סעדעי pr ןפערט רימ

 "ױעטרַאשט , םעד ןעמונעגרעביא JANA ןוא טנעדיזערפ סלַא ףאראשט nop 'ח םעד

 טנעדיזערפ רעד .טייקיטעט ערעלוגער א ןביוהעגנָא PX יטייסאס רעטלַא רעד ןופ

 VON PAN יוו לַאקָאל ַא רָאי ץנַאג ַא ןטלאהוצסיוא טרעייטשַאב ךיז טָאה ףַארַאשט

 .ןבַאגסױא-טסָאּפ

 ןרָאװעג טלעטשעג עיצַאַאזינַאגרָא יד זיא טייקיטעט רעשיגרענע TT קנַאד ַא

ADINןקירד רמ .סיפ יד  ONןטסערג םעד סיוא  PINTםעד ראפ . 

 ,לַאקָאל םענעגייא PR גניטימ רעטשרע רעד רָאפ ןיוש טמוק 1952 רעבָאטקָא

 וצ טשינ זיא םזַאיזוטנע רעד .טײלסדנַאל ןופ םלוע רעסיורג ַא ךיז טפערט סע וו

 ,(ַאקשטנָאמ) סירראמ ר"ד רעד רעביא טמענ טאיראטערקעס םעד .ןביירשַאב

 טָאה רע םגה .טייקנבעגעגרעביא לופ טימ עבַאגפיוא ןייז סיוא טריפ רעכלעוו

 ןטימ IR טריפ טציא .טייצ I טייצ ןופ זדנוא רע טכוזַאב ,קרָאיײוינ טזָאלרַאפ

 ."םאדרעטסמא"ינב, TD ראטערקעס רעד ,סקרַאמ ןַאמרעש 'ח רעד טַאירַאטערקעס

 : ןענעז ןטנעדיזערפ יד ןופ ץנעדַאק יד

 ייווצ -- שטיווָאקוועל יול ; רָאי 3 -- PUNY השמ ;רָאי 4 -- ףַארַאשט חספ

 INT ,שימ יכדרמ :טעטימָאק PR קיטעט ןענעז טנייה .רָאי 2 -- םולב השמ ;רָאי

 .לעפפא הרש TR (שטיווָאנַאוויא) ןיווריא דוד ,גרעבנעזַאר

 טנעדיזערפ םעיינ א OND PONT רָאפ ןעמוק רַאונַאי PR רָאי ייווצ עלַא

TNרָאי א לָאמ 8 ךיז ןפערט רימ .טעטימַאק . 

 עסַאק םידסחיתולימג יד ןרעסערגרַאפ וצ טייצ וצ טייצ ןופ ןפלעה רימ

 .לארשי ןיא ןינָאק יאצוי ןוגרא םייב

ZIP IDO, םוצ טרעייטשעגייב PI PT TRA רימ 

 שיגַארט יוזא יד IND קיבייא ףיוא הבצמ א ןייז ךוב-רוכזי סאד לָאז

 .ןינַאק ןיא הליהק עשידיי ענעטינשרַאפ
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 לא רשיב ןינוק ?NVI ןוגרא

 א

 לארשי-ץראל םיכרדה לכב

 הבושנו ךילא 'ה ונבישה..

 ..םדקכ ונימי שדח

 -ץראל םבוש לע םולחלמ םלועה לכב םידוהי ולדח אל תורוד האמ ךשמב

 .לארשי

pxומלח ונריעב םג ,"!םילשוריב האבה הנשל,ב םייתסת אלש הליפת  

 שדוקה ץראל ןינוקמ ופעש תונושארה תוינונסה .ןויצ-תביש לע ,דימת ,םידוהיה

 תחונמל הב אובלו תונורחאה םהיתונש תא הב תויחל וצרש ,םידרח םידוהי ויה

 .תאז םהל תושרהל םתורשפאב היהש םידימא םידוהי הלא ויה בורל .םימלוע

 -פשמו הוול םינברה ,םיחא השולש ונתביבסמ ולע (1853) ג"ירת תנשב

 -- בקעי 'רו קדאשב בר -- םוחנ 'ר ,ןילוגב בר ,הוול למל רשא 'ר -- םהיתוח

 תיבב םישגפנ םה ,תולעל ויחא לש ותטלחה לע דחא תעדל ילבמ ,ןישלשב בר

 .םירחאה ויחא ינשמ דרפהל ידכ עיגה םהמ דחא לכש ןאל ,ןילוגב תסנכה

onלארשי-ץראל דחי עוסנל םיטילחמו םיהלא עבצא וז השיגפב םיאור . 

 .םילשוריב בטיה רדתסה םהמ דחא לכ .םישדח 14 זא הכרא העיסנה

 .* התביבסבו ןינוקב תידוהיה היסולכואה לכ לע בר םשור התשע םתיילע

 ,ךונח ונב םע ,יקסניפיל לאירתכ 'ר ,טדיינ לש ונתוח עסונ 1900 תנשב

“ponודימלת) הבאר בייל-ףלוו 'ר אצוי 1903 תנשב .םילשוריב עקתשה -- קצוקמ  

 ונתח .םינדמלהו םיאנה םיתבה-ילעבמ דחא ,(ךאברוא יבצ שרה 'ר ןואגה לש

 .הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע לארשייץראל ףסכ ול חלוש טור דניקסיז 'ר

 ראשנ אוהו ,תולובגה תריגס ללגב ,ףסכ חולשל דוע היה רשפא יא ןכמ רחאל

 .םיתיזה רהב לארשי רבקל אבוהו תמ אוה .השק בצמב יורש

 (לארשיב (od הנראס בייל בקעי רמ לארשייץראב רקבמ 1909 תנשב

 םימיב העודיה הדועתה תאז ,"םודאה-ןוישר, תא תיכרותה הלשממהמ לבקמו

 .םישדח הששל דע ץראב תוהשל תוכזה תא םירייתל התנקהש םהה

 .ל"ז ןייטש לאירתכ 'ר לש !יתונורכז יפל רסמנ *
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 קר ,ונרעצל ,ונל םיעודי ויתודוא לעש ,ןמכאל 'ר םג הלוע וז הפוקתב

 .דבלב םיטעומ םיטרפ

 ,ריעב רתויב תואנה תויומדה תחא ,ךאברוא םלושמ 'ר הלוע 190873

 םתסנרפב רדתסהל םיבר םידוהי ידיב עייס ,לודג ןבדנו הקדצ-לעב ,הרות"ןבו דימא

 ומש תא וריכזה תוכורא םינש ךשמב .םינוש שדוק-ירפס תאצוהל וקלח םרתו

 .םילשוריב םיתיזה רהב ותחונמ תא אצמ אוה .םיידוהי םיתבב בר דובכב

 רישה תולמכ ,הב תויחלו ץראה תא תונבל םילועה םינושארה םיצולחה ןיב

 :"..הב תונבהלו תונבל הצרא םילוע ,x םהיפבש

 ."רשנ,ב יאלמשחכ דבעש ,יקסנמכל הפיחב בשייתמ 191872

 הקלוב אבא ,הפיחב (1922) ףלוו םיחאה ,הלופעב (1920) םארב ויזיא

 ,קינלימכ Awa .הוקתיחתפב (1924) יקסניפיל לאפר ,יקסבוקיב אגרש ,(1922)

 להנמ אוה ,תובוחרב ותחפשמ לכ םע יקסילאק שרה ,(1925) יקסבוקיב ךלמילא

 רקב םיחאה :ןינוקמ םיאבה םילועה םח תיב םיאצומ םלצא ,(1925) היפאמ

 םהרבא ,(1929) רבוו הוח ,(1928) הקלוב איזור ,ותוחאו יקסני'צליוו יבצ ,(1928)

 .רניילק ,רקוצ םהרבא ,קידצ לאכימ ,'ץיבוזורמ

 .תיצולחה היילעהמ קלח קר םה ליעל םירכזנה

 ,ןילופל הרזחב םיבשה ,"יקסבארג-תיילע, הנוכמה תיעיברה היילעה ןמ קלח

 ו

 תילתעב "חלמה תרבח,ב הדובעב 'ץיבוזורמ םהרבא

 תילתע ןיא טעברַא רעד ייב
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 ומצע רויצ טערטרַאּפָאטױא ,(יקסניּפיל) ינולא ןרהא

 .תיצולחה הילעה תא רצוע ונניאו דיחפמ ונניא הז ךא .ןינוקל הבזכאה תא םיאיבמ

 .ונריעל וקלוח טעמ ךכ לכש ,םיטקיפיטרס -- הילע תונוישר לע קבאמה ליחתמ

 םיסוחדו םיאלמ הרשכהה יצוביק .היילעל תינתחדק הנוכת תמייק 1920 תנשמ

 לצונמ טאדנמה תלשמממ טאקיפיטרס לכ .תורחא היילע יכרד םישפחמו םיצולחב

 םינתחתמ לארשי-ץראמ םיריית ."תויביטקיפ, םישנ םג תולוע תונמדזהבו ,יוארכ

 .(רניוו הדירפ -- ןהיניב) .םישנ םתא םיחקולו "יביטקיפ ,, חרואב וא תמאב הפ

 יקסנודרופ םייח ,הק'ציר לאקזחי םילוע ('ב היילע) תילאגיל יתלבה היילעב

 םינכסמ ףאו תאזה ךרדה תודריטו תורצה לכ תא םמצע לע םילטונ םהו ,םירחאו

 .הצרא םיעיגמ ךא ,םהייח תא

 םידוהי םילייח לארשי-ץראב םיראשנ היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב

 זא הנחש ,סרדנא לארנג לש ינלופה אבצב ותרישש (םהיתושנ םע םקלחב)

 .קריעמ וכרדב לארשייץראב
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 -ורדה הקירפאו הירו'גנמ ,ןאפי ,היסור ךרד הצרא םיעיגמ ןינוקמ םילוע

 .םהיעוגעג-ץראל םיעיגמ םהש דע לבסייעבש ,םידדונ םה םישדח ךשמב -- תימ

 .(םארב עשוהי -- םייחל לדבייו ל"ז יקסניּפמק םהרבא)

 םה םקלחב .הילטיא ךרד תילאגיל יתלבה היילעה תרבוג המחלמה רחאל

 וא ,('ץיבורזוא סנוי) ,הילטיאל םירזחומו םיילגנאה תונוטלשה ידיב םישפתנ

 םה ,(םירחאו ץילגיטש .ש ,ןיקשיפיטסורּפ הלפ ,קידצ םחנמ) ןיסירפקל םיחלשנ

 "הנילטלא, היינואה oy .לארשי תנידמ לש התמקה דחאל קר הצרא םיאבו םירזוח

 .(םקיחא) יקסבוקירטס ןתנ עיגמ

 םייחב וראשנש םיללמואה םידירשה ינפב םילוענ לארשייץרא לש הירעש

 ועיגה רשא םיחאה לש םתיילע ןעמל קבאמה ךרענו .רלטיה לש הגירהה איגמ

 .ונצרא ףוח לא

 דחי ,תונושארה תורושב ליעפ חרואב םיפתתשמ "הנגה,בש ןינוקמ םירבח

 .ןוחטבלו םויקל ידוהיה בושיה לכ םע

 םרב ךונח עשוהי
 (ביבא-לת)

 תפסכנה ץרצל םלוצל ביבסמ

 םיצאנה ינרופצמ .א

 יתחרב :תוצצפהה תפוקת לכ תא הב יתרבע .השראוב יתאצמנ המחלמה ץורפב

 .ייחל ץקה םג עיגהש יתבשח םעפ אלו ,הרידל הרידמ

 .םיצאנה תולייח לש םתסינכ תא יתיאר ,םינמרגה ידיילע השבכנ השראו

 .המודכו םיחבטמ ידידלע רקיעב ,םינוש הקדצ"תודסומ ןגראל וליחתה םידוהיה

 םינוש םיינויצ תודסומ רבחו ןילופב דוסיהךרק לש תישארה הכשלה דבועכ

 יל םג עצוה ןכל הנידמב תינויצהו תידוהיה תוירוביצב בטיה רכומ יתייה

 םיירוביצו םיינויצ םינקסע י"ע ומקוהש ,הלאה תודסומה דחאל ףרטצהל

 םינמרגה וסנכנש ירחא שדוחכ ,1929 רבוטקוא ףוסב הז היה .םינוש

 ותסיג תרידב זא רג היה אוה .ותיבב רפיש קחצי ר"ד לצא יתרקב -- השראול

 שאנ,ב הדבעש ותסיג תא יתיול .24 הקסבונארומ בוחרב ,םואבנירג .מ ,רבעשל

 -- םינמרג ונילע ולפנתה יקבלאנו הקסבונארומ תניפב ,ץרווש 'בג -- ?דנולגשפ

 םיליגר ונייה אל ןיידע ונחנא -- םידוהיה םירבועה לכ לע אלא ונילע קר אל
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 םג .םירבועה לכב לאמש לעו ןימי לע ץיברהל וליחתה -- הלאכ העווז-ישעמל

 אוה זא ,רפישל יתרזח .יל הדבאנ ץרווש 'בגהו ;יפמ בז םדו ,תוכמ יתלבק ינא

 תושעל המ ךל ןיא יכ חרבת ,ריעצ ןיידע התא !הפ בשוי התא המ, :יל רמא

 רובעל היהי רשפאש ,הלסיול םיברקתמ םיסורהש ,זא תועומש םנמא ויה .הפ

 היה רפיש ר"ד .ותמאתנ אל תועומשה םלוא .לצננ רבכ הזבו ,הגארפל ךכ-רחא

 םוש רבכ יל ויה אל .ולוקב יתעמש .הכחא אלו לכתסא אל ינאש יל רמאו שאוימ

 .הינשל תחאמ יתחרבשכ ,תורידב ופרשנ םה יכ םיצפח

 ךילרא האל ,השראוב הדמלש ןינוקמ ילש הריכמ תרזעב ,םוי ותואב דועו

 ןמלוו סדנהמ היה הזש רכזנ ינא -- אשמ"וטוא ורכשש םישנא תצובקל יתפרטצה

 ,בוקשיוו PT ונרבע .אשמ-וטואב שיא תורשע המכ ונאצי -- ונשל בוחרמ

 רבכ זא היהש ,אנל'צשוק-יבמרז הרייעל -- יטייבוסה לובגל יקציבוזאמ-בורטסוא

 .םיחטשה לכב םינמרגה םע םיסורה וקלחתהש ירחא -- יטייבוסה ןוטלשב

 ,ונל רמא ונתוא חירבהש םדאה יכ ,ללכה ןמ אצוי לזמ יל היהש ןייצל ילע

 לבא -- םיצפחה תא ונתאמ םיחקול רתויה לכל -- הזה םוקמב םיספות םאש

 אלש טעמכ ,ירמגל הסורה התיה הרייעה .ונדמענ בוקשיווב .םייחב םיריאשמ

 ותוא ובשח םה -- דאמ הבוט תינמרג רביד רשא ,ןמלוו סדנהמה לבא ,תיב וניאר

 ליבומ אוהש ןעט -- ירא הארמ ול היהו גרבסגינקב ונמזב דמל אוה יכ ינמרגל

 ךרדב .האלה עוסנל ונל ונתנו .יקציבוזאמ--בורטסוא תוביבסב הדובעל ונתוא

 TDN ,יקציבוזאמ-בורטסואב םג .ונב ועגנ אלו םינוש םיינמרג תולייח ורבע

 ונתוא איביש ונל חיטבה םנמא אוה .ונב עגנ אל ינמרג םוש ,הלילה תא ונרבעש

 ונרכש .עוציב"רב וניא רבדהש רמא םלוא ,אנל'צשיק-יבמרזל -- conn דצל דע

 ow ,תבכרה"יספל דע ונעגה ךכו .ונידיב היהש המ תולגעה לע ונסמעה ;תולגע

 -- םשל םיכלוה המל -- התיה ונתנעטש רכוז ינא .תרוקיב וכרעו םינמרגה ודמע

 וטטח אלא ,תולאשב וברה אל .םיבורקה לא םיכלוה ונחנאו ,םיבורק םש ונל שיש

 םישנ המכ וניניב ויה םלוא .וחקל תמאב םהיניעב ןח-אצמש המו ,םיצפחה ךותב

 םג וויצ תודחא לעו ,תטרופמ רתוי אקוד התיה ןלצא הקידבה זא ,תופיו תוריעצ

 ריוא גזמב .רק היהו ,דימ סמנש גלש ןיעכ דרי ,רירגס"םוי היה הז .טשפתהל

 רשפא אלה :ריעה ונתאמ דחא .ןנטצמ חטב היה ונתאמ דחא לכ ליגר םויב הזכ

 אל ,המ, :קועצל ליחתה םינמרגה דחא זא !םיתבה דחאב הקידבה תא תושעל

INNםג וטשפתה !+ םירורא םידוהי ,םכיניעב  IN PONתמאב ונתאמ םידחא  

 ,תצקמב וללעתה ;תיגולוקינג טעמכ הקידב וריבעה תודחא םישנ לצא .וטשפתה

 יל התיה לכה-ךסב .םיצפחה תיצחמ וראשנ יתדווזמב .תכלל ונל ונתנ םלוא

 םואתפ וניאר ,ינש דצמ רעיב ,םירטמוליק המכ דוע ונרבעשכ .הנטק תחא הדווזמ
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 :ונעמששכ הברה ונתושגרתה תאו ונתחמש תא ראתל השק .םייטיבוס םיפיקז

 לש ויראוצ לע INN ונמצע תא ונקרז ."תישפוחה ונתמדא לע םכתא םיכרבמ ונא;

 היהנו ונלצנ :ינשל םג רמאו ובלב רמא דחא לכ .החמש בורמ וניכבו ינשה

 .טלקמה תא ונל תנתונו ונייח תא הליצהש ץראל םירוסמו םיבוט םיחרזא

 -יבמראז ,התיה יטייבוסהידצב ונעגה הילא הנושארה הרייעה ,יתנייצש יפכ

 בצמה תא וניאר הפ .קוטסילאיבל תבכרב ונעסנ םשמ .בו'זי'צ תביבסב ,הנל'צשוק

 תסנכה יתב לכב .םיטילפ םיאלמ ויה רבכ תובוחרה .םיטילפה לכ לש יגארטה

 ןיעשהל היה רשפאש הפיא םוקמ לכבו ;תופצרה לע ובכש םיירובצה םיתבה לכבו

 היה אל םירחא .לדה םשוכרו םהידלי םע תומלש תוחפשמ ואצמנ -- שארה תא

ondםהיפב םישל המ .. 

 ,דוסיה-ןרק ינינעב ,םימעפ רפסמ קוטסילאיבב םדוק רבכ יתרקבש תויה ,ינא

 -לכב .םינויצה םינקסעה לא תונפל תצק יתדחפ םנמא .םירכמ הברה ריעב יל ויה

nxtיקסבומיחונ ד"וע ;ביבא-לת תיריע שאר ןגס תעכ אוהש ,יקסבוניטנמלקל יתינפ , 

 ילע .םירחא םישנא ידי-לע אלא םדי-לע יתעשוה אל םלוא .םירחאלו ץראב תמש

 .הינידגב רג היה דחאה םנב רשא ,טדימש תחפשמ תא הבוטל הפ ריכזהל

 הנש"הנש טעמכ הינידגל אובל ליגר יתייה ינא .קוטסילאיבל חרב אוה הינידגמ

 שגפ אוהשכ .דוסיה-ןרק לש םימרותהו םינקסעה דחא היה הזה ןבהו ,דוסיה-ןרקמ

 איהו ,השראוב ותשא תא יתשגפ םדוקש ריכזהל ךירצ ינא -- בוחרב יתוא

 םירג ויה םה .היה ךכו -- .החונמ םוקמ אצמת םשו יתחפשמל אובת :יל הרמא

 יריעדינב לכ -- הזב יד אל .יתא וקלחתה הזב םהל היהש המ לבא ,הלד הביבסב

 .םתרזעב םתוא יתרדס ,ועיגהש

 ינלופה אבצהמ ררחתשה אוהש רמאש ,ןינוק ריעהמ יוג בוחרב יתשגפ הרקמב

 ,דיקפתה תא ומצע לע לביק תמאב אוהו ,ותוא יתשקב .ןינוקל ךלוה אוהו םינולסב

 יתתנ ינמודכו ,רכש ול יתחטבה .קוטסילאיבל יתחפשמ לכ תאו ירוה תא איביש

 ועמש אל ברה ירעצל םלוא .הזה רבדה תא תושעל חיטבה אוהו ,המידקיימד ול

 ועיגה ,החרזמ ןינוקמ ןושארה טרופסנרטב וחלשנ םה .אובל וצר אלו ולוקב ירוה

 .ופסינ םשו ,וטיגב 1943 דע ויה םש .ץיבורטסוא ריעל

 ליבשב וז ריעב ירוקיבמ יתוא וריכהש םינוש םישנא י"ע יתרזענ קוטסילאיבב

 םהרבא :ןוגכ .ןינוקמ ןאכל ועיגהש ירבחו ידידיל םג ורזע םה .תמיקה"ןרק

 םירחאו ותרידל יתוא חקל םהמ דחא .םירחאו ןמיונ ר"ד ,יקצילשיו ףסוי ,יקסניפמק

 תעזעזמ השיגפ רחאל רקיעב ,לכה תורמל .ףסכ תצק חיורהל תונמדזה יל ונתנ

 התיה .הצרא ךרד שפחלו קוטסילאיב תא בוזעל יתטלחה ,קסניממ יטיבוס ידוהי םע

 .יקיצשלאז י"ע ינמורה לובגה תא רובעל רשפאש העומש
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 היה ךירצ םימעפל .לק היה אל רבדה .בובלל עוסנל יתטלחה דחא ova ,ןכל

 םש םג .יתעגה והשכיא לבא .בובלל הכלהש תבכרל סנכהל ידכב םימי תוכחל

 ןוגרא לש ץיק תבשומ להנמ ןכ-ינפל םייתנש יתייהו תויה םינפ לזמה יל ריאה

 .לגס םשב דחא היה ןויסנפה לעב .ץיבאקסורטב 'הרטמל, םינויצה םיאמדקאה

 'הרטמל, לש ץיק-תבשומ התוא להנמ יתייה ,המחלמה ינפל םייעובש ,1939"ב

 ,יק''צשלאזב םג יתייה .ירגנוהה לובגה דיילע היה הז :;ה'צמראיב םג

 ,ןנזופב רג היהש רפסה-תיבמ an“ יתאבה םשל .ינמורה לובגה לע wan היה הז

 דעו היסנמגב תונושארה תותכהמ ירבח היה ןייטשנייוו ריאמ .ןייטשנייוו ריאמ

 .ללכה ןמ אצוי ןפואב רשכומ רוחב היה .ידומל ףוס

 הרוחב וזיאב בהואמ היה אוה ,ברה ירעצל ,םלוא .יתא ךליש ,וב יתרצפה

 יתרזח ,ךרעב םייעובש לש תוהש ירחא .יתא תאצל הצר אלו ,ה'צמראיב ריכהש

 .קוטסילאיבל

 תורדתסהה .האלה החירבו םוקמה תביזע לע בושחל יתלחתה רבכ קוטסילאיבב

 ,קוטסילאיבל םיחירבמ החלש ,הנליוב הליעפ תויהל בוש הליחתהש ,תינויצה

 הנליול ללכ-ךרדב ועסנ םישנא .הנליול םישנא וחירבהו תובישיה םג ולעפ רקיעבו

 יתפרטצה ינאו ,ידמ רתוי רומש היה הזה םוקמב לובגה םלוא .יקשישיא ךרד

 .קוטסילאיבמ הלילב ונאצי .הנימשוא ריעה די-לע לובגה תא החירבהש הצובקל

 יתעסנ .וזו וז ךרדב הנליול עסונ ינא ,יתובר -- ילש םירכמ המכל יתרמא םדוק

 םע םדוק יתרבד .ריעהמ תקחורמ יד איה תבכרה תנחת .הנאימשוא דע תבכרב

 יתייה אלש ןייצל ילע .הנאימשואב םיוסמ םוקמב שגפנש ,קוטסילאיבב םיחירבמה

 .םישנא המכ דועו יתוא הוולש ,םיחירבמ דחא םע יתאב םלוא .הנאימשואב םדוק

 הדווזמ יל התיה -- ,תחא הליל יתנלש הפיא וז הינסכאבו ,תמיוסמ הינסכאל יתאב

 ?ךישעמ המ :לאשו ידוהי ימוקמ רסימוק תרחמל סנכנ--םיצפח המכ םע הנטק

 לש רוזא והזו ,םיצע תיישעתל החמומ ינאו תויהו .השראומ טילפ ינאש יתרמא

 —  דימ לבא ,ןאכמ קלתסת !ןאכ שפחל המ ךל ,px .הדובע הפ שפחל יתאב ,תורעי

 הפ .קוטסילאיבל רוזחלו םוקמה תא דימ בוזענש ,םישנא ינש דועלו יל רמא אוה

 .לובגה חטש

 .מ"ק 12 אוה הרייעל דע הנאימשואב תבכרה תנחתמ קחרמהש יל המדנ

 oy ,הנחתל Jota יתכלהו יתכלה .1939 רבמצדל 21-2 היה הז -- גלשב יתכלה

 לובגל יתרבעו תורעיהו תודשה ךרד יתפקע תבכרהיתנחת ינפל .והשימ דוע

 םידוהיה םיחירבמה דחא ידי-לע םדוק יל רסמנש שגפמ"םוקמ — יסורדיאטילה

 םג הרזעל םהל ויהש ,םידוהי םיחירבמ ,םיחא ינש ויה ,(ומש תא יתחכש) ,אנליומ

 .הביבסהמ םיסורולייב םירצונ רפסמ
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 יל המדנ -- ונתוא סינכה אוה .דדוב ידוהי וב רגש רפכל יתעגה הלילב

 ,הלודג איה הנכסהש רמא םואתפ םלוא .ותיבל -- שיא 12 וא 10 זא ונייהש

 ונתוא סינכהו .רתתסנ ונחנאש :םילורטפ םירבוע הפ םגש ,שפחל םיליחתמש

 .םח יד ונשגרה הז ךותב ,לודג היה רוקהש תורמלו .הדשב המוצע תחש תמירעל

 -- תרבוע התיה הנכסהשכ -- םיסנכנ ונייה םשמו .המישנל חתפ קר ונראשה

 .תאזה שקה תמירע ךותב יתילב םיימוי .ותיבל בוש

 םיבשוי om .ירצונה דלומהיגח ליל והזש ,רבמצדב 24דב ,הלילבו

 גלשה :דאמ הקזח התיה חורה :המויא הרעס ליל היה .אצוי אל שיא ,םהיתבב

 השולשמ רתוי ודידלע םיאור ויה אלש ךסמ ןיעמל םרוג היהו ריואב ףפועתמ היה

 ונאצי ."לובגה תא רובעל םיאתמה עגרה הנה, :םיחירבמה ואב זאו .םידעצ

 :ינשה ירוחאמ TAN ודעצת םתא, :ךכ ונל ורמא םיחירבמהו תאזה שקה תמירעמ

 ונחנאו ראשי ,תכלל וחוכ ול דומעי אלש ימ .המידק וטיבת -- םכירחא וטיבת לא

 ,הלילב 12.00-ב ךרעב תכלל ונלחתה .דובא היהי הזה שיאה ;ול עישוהל לכונ אל

 ,ןמז ותואב אופק היהש ץורעל ונעגהש דע ,תועש ךשמב םיכלוהו םיכלוה ונחנא

 .םיטייבוס םילייח הב ובשיש התקב הדמע ץורעה די-לע .לובגה היה הזה ץורעהו

 : חירבמה ונל רמא IN ,ךופה ןוויכב הבשנ חורהו תויה לבא .םיבלכ םג ויה םשו

 םישנאה ךיא וניאר ."םילועו םידרוי ,הזח ץורעה ךרד חרקה לע םירבוע םתא,

 .ונרבע םדידלע אקודו ,םהידי תא םיממחמו שאה דיילע ,תאזה התקבב םיבשוי

 .ונרבע ךכו .הזכ רירגס לילב ואצי אל םה יכ ,חוטב יכה םוקמה הז ,רמא אוה ,הפ

 -- םתא הרק המ עדוי ינניא רתיה -- .שיא 6 קר ונייה ינשה דצל ונרבעשכ

 םג ויה םהיניב .םהילע יתעמש אל .ורזחו ורתיוש וא ;ווראשנש וא ךרדב ואפקש וא

 הדשב ונכלה .רקפה חטש לש מ"ק 2 לש חטש רובעל דוע ונילע היה .הבישי-ירוחב

 וספת םיסורה םא .הרבע םרט הנכסה םלוא .םיטקש רתוי רבכ ונייה לבא ,חותפ

 םירוי ויה םיאטילה לבא .ריביסל םיחלושו םירסוא ויה םה -- לובגה תחרבה ןמזב

 וניאר אל .דלומה"גח ליל תא וגגח ,םילותק םנהש ,םיאטילה ונלזמל .םישנאב

 םירכאה דחאל ונסנכנו ,רפכל (רקוב-תונפל ילוא) ונעגה הלילבו ,םיאטיל םיפיקז

 םילוכי אל םתא, :חירבמה ונל רמא זאו ,עגר ונחנ .םינושארה םיתבה ךותב

 ."האלה ואוב ,הפ חונל

 -לעבל ונסנכנש רכזנ ינא .המש תא יתחכש ,יאטילה דצב הרייע וזיאל ונעגה

 העזהמ שממ אופק ירה היה ונתאמ דחא לכו ,דאמ"םח היה .ידוהי היפאמ

 םיפיקזה יכ הנכס התיה וז םג .הלילה לכ יתנל רונתה לע .תושגרתההו

 םש ונרבע .ונתוא ושפיח אל ,דלומה"גח היה הזו תויה לבא .םישפחמ ויה םיאטילה

 ,לוכאלו תותשל ונל ונתנ — ותשאו היפאמה לעב -- הלאה םידוהיה .םויה לכ תא
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 -- .טיל 2000 היה הז -- בר ףסכ ונמלש םיחירבמל .ףסכ הז דעב ושרד אל

 .ולביק ינשה דצמ םגו

 תא םיקדוב ויה תבכרב םג .הנליול תבכרב ונעסנו ונמצע תא ונכיס ךכו

 םהשכ ,הזכ ןורקמ תאצל TD ןרמתל ךכ-לכ ונכרטצה ונחנא .םישנאה לש תוריינה

 .ונרמת ךכו .ינש תבכר-ןורקל רובעלו -- ונלש תוריינה תא קודבל ידכ ועיגה

 לבא .םיקדוב ויה הנליוב תבכרה-תנחתב םג .הנליול רופכב תאצל םיכירצ ונייה

 םיפיקזהו תבכרה הרבעשכ .תבכרב םיוסמ םוקמב יתרתתסה םיחירבמה תצע יפל

 יה ול .יאטיל-יטייבוסה לובגה תא יתרבעו יתלצנ ךכו .הריעה יתרבע ,וקלתסה

 לנפמ ,םיסורה ידיל הרזח יתוא םירסומ ויהש וא -- םיאטילה יתוא םיספות

 mon הרפכ-ימד םישרודו םידדוש ויהש וא -- םהלש תוימשטנאב ונייטצהש

 .יתעגה תאז לכב .םירוי ויה ללכבש וא

 לש ןוירנימסב הרומ היהש ,םסרופמ ירבע ררושמ דוד ןב יל היה הנליוב

 ,ןלש תבותכה יל התיה .ץיבוקסוי רסיא םהרבא ,הקיסומל ןוירוטבסנוקבו ונר'צ

 המכ ולצא יתייה .הבר תומימחב יתוא לביק אוה .וילא רשי ידעצ תא יתמש ןכל

 .הצוחה יתאצי ךכ רחא .תוריסמב יב לפיט אוה .ילע רבעש המ לכ רחא יתילח .םימי

 "ןויצ-ילעופ,  ינושארמ ,'ץיביקפו'צש בייל היה ריעב יתשגפש ןושארה שיאה

 ,הקצימינ בוחרב yoo אוה .תדבועה לארשי-ץרא ןעמל הגילה ריכזמ היה ; ןילופב

 תורדתסהה ישנא תרמוא תאז -- ךישנא ,תעגהש בוט, :יתוא קביחו הרכרכהמ דרי

 אטילב הגלפמו הגלפמ לכש ,ןייצל ילע םש ."3 הקצורט 'חרב םיזכורמ תינויצה

 .םיזכורמ ויה םישנאהש הפיא םוקמ -- "םייה, המצעל תרצוי התיהו הנגראתה

 .לכה לביק ,השבלה ול התיה אלש ימ .הרזע ולבק םגו ,חבטמ ,םיפתושמ םירוגמ ויה

 המחה החוראה תא תתל היה התרטמ רקיעש תיפורטנליפה הדובעהמ ץוח

 .תואצרה ,תיתוברת הלועפ הלאה "םימייה.ה ךותב םג הלהנתה -- ,םשארל הסחמהו

 .םירחא תומוקמבו הקצורטב םג ,עיפוה םעפ אל ץיבוקסוי ידוד-ןב םגש רכוז ינא

Paםהשכ .הנליומ חוריישנא םג ויהו ,ןילופמ חור-ישנא הברה ןבומכ ויה םיטילפה  

 .אמויד ינינעמ PAW תורחא תוגיגח וא תבש"יגנוע םירדסמ ויה ,םיאב ויה

 .םמצע ךותב םייערא םירוגס םייח ןיעכ םיטילפה ולהנ ךכו

 ,זא הנליול עיגהש דחא לכ -- .םירוגמ-ןוישר לש ןינעה הווה דחוימ ישוק

 ,יתעגה םנמא ינא .םיאטילה הילא וסנכנש ינפל וזה ריעל עיגהש חיכוהל ךירצ היה

 ךירצ רחואמ יכה ךיראתה יכ ,רחואמ ךיראת היה הז .רבמצד ףוסב ,יתנייצש יפכ

 הזו ,םרשויב ונייטצה אל םיאטילה םלוא .רבוטקוא תליחתב יל המדנ ,תויהל היה

 םושיר -- המשרה תדועת ןיעכ גישהל היה רשפא היצקטורפו ףסכבו ,ונלזמ היה

 .דאמ בושח רבד היה הז .םושירה-ירפס תדועתב םתוח ,הדועת-ירפסב
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 יתלבקש הז לע התיה יתסנרפ לכ הלחתהבו .תצקמב יתילח ,רומאכ יאוב ירחא

 ny םלוא ,דוסיה-ךרק לש תישארה הכשלל ,םילשוריל זא יתבתכ .ידוהיה דעוהמ

 תויה .הנבוקב תינויצה תורדתסההמ הנמזה יתלבק ,םהמ הבושתה העיגה םרט

 תויהל םילוכיש םישנא המכ ונכותב םיאצמנש םירחא םינקסע יפמ םהל עדונו

 החלש אל דוסיה-ןרק לש תישארה הכשלה וז הנשב .תיבגמה תלהנהב םהל רזעל

 ךותמ םיאתמ שיא אוצמל הלדתשה אטילב תינויצה תורדתסהה ןכלו .דחוימ חילש

 .םהל רוזעל יתוא ונימזהו ,םהיניעב ןח-אצמש שיאה יתייה ינא הנה .םיטילפה

 .1940 ראורבפב היה הז

 תאז .הנבוקל -- םיטילפה לכ םיזכורמ ויהש הפיא -- הנליומ יתרבע ןכל

 םלוכ .הנבוקב םירוגמ-ןוישר םהל היה אל ,רומאכ םיטילפה יכ ,הלק אל היעב התיה

 ךותב תורחא תורייעל םג םתוא ורזפ ךכ-רחאו ,הנליוב קר םירוגמ-תושר ולבק

 -- הזה רבדה .הזכ ןוישר ירובע הגישה תינויצה תורדתסהה .הנבוקב אל לבא ,אטיל

 .אטילמ יתאיצי תא לישכהש טעמכ -- ןוישרה תגשה

 תויבבלה תאו תובהלתהה תאו ,הלודגה הרזעה תא הז םוקמב ןייצל ילע

 תאזל המוד השרפ ox עדוי ינניא .ןילופמ םיטילפה תא wap אטיליידוהיש

 רבד לכל ,וניכרצ לכל וגאד הלאה םידוהיה ךיא -- ,םוקמ והשזיאב השחרתה

 .ונל ליעומכ םהיניעב תואריהל היה לוכיש

 םיטייבוסה תולייח וסנכנ ,ךכל הפיצ שיאש ילבמ ,דחא ריהב םויב םואתפ

 -- "שפוחה תורדש, -- ישארה בוחרב וניאר םירהצה-ינפל תועשבו .אטיל ךותל

 ולבק םידוהיה אקודש ,תודוהל ךירצ ,ןוכנ .םירבועש םייטייבוסה תולייחה תא

 ושבכ םיסורהש הזמ ובהלתה אקוד םהש ךכ ךותמ היה אל הז .תובהלתהב םתוא

 דחא לכ .םיסורה אלא ,אטילל םיסנכנ םינמרגה אלש וחמש םה -- ,אטיל תא

 ,הרמ ונבזכאתה ונרעצל .םיחוטב רתוי םהייח -- םיסורה לש םתסינכ םעש עדי

 םיסורה םנמא .םינמרגה ידי-לע םג ךכדרחא אטיל השבכנ עודיכו .רזע אל הז יכ

 ,המחלמה ץורפ ירחא תועובש המכ ,םיסיסב םהל ויה יכ ,אטילב זא ויה רבכ

 הזרכוה ,אטילל םתסינכ םע ,ינוי עצמאב לבא .תיאמצע ןיידע התיה אטיל אלא

 םג וסנכנ םה תחא הנועבו תעב .ךכו ךכ רפסמ תיטייבוס הקילבופרכ אטיל

 םידוהיל וחכש אל םיאטילה .אטיל לש הלרוג םתחנ ךכו .הינוטסאלו היבטאלל

 ונייטצה הב -- םתוירזכא תא ךכב םישרפמ םה ןכלו .םיבטאלה םגו ,םתחמש תא

 תומואה לכמ םיירזכא רתוי ויה ,ועציב םהש תוחיצרב ,תואטיגה לוסיחב ךכדרחא

 םהו ,ירזכאה םדיקפתמ םתוא וררחש ,םינמרגל ורזע תאזכ הרוצבו .תורחאה

 .םתדובע תא ועציב

 .םיטילפה ןיב רקיעבו היסולכואה לש לודג קלח ךותב הררתשה השק הכובמ
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 הזיו גישהל ודיב הלעיש וא המחלמה תא IND רובעיש וא :בשח ונתאמ דחא לכ

 םיסורה תסינכ ינפל דוע םלוא .ורגסנ תוילוסנוקה בור .םיל רבעמ ץרא וזיאל

 .םהינקסעל הסינכ תורשא גישהל "דנוב,הו תוינויצה תוגלפמה לכ ולדתשה

 םינוגראה ןיב רקיעב וקלוח רשא י"אל םיטקיפיטרס לש טעומ רפסמ לבקתנ

 העדוה יתלבק ינא םג .תירבה-תוצראל םינקסע רובע הלצה תוזיו רפסמו ,םייצולחה

 תזיו התיהש ימל האיצי ירתיה םיסורה ונתנ ונלזמל .תאזכ הזיו ירובע הרשואש

 .איהש ץרא לכל הסינכ

 ,וסריקל הזיוב ךרוצ ןיאש ידנלוהה לוסנוקה לש ותעדוה ךמס לעש סנ םג הרק

 קפס ןיאש תורמל ,וצרא ךרד רבעמ תרשא ינפיה לוסנוקה רשיא ,יבירקה םיב רשא

 רוטנרבוגהמ דחוימ ןוישרב ךרוצ שי אלא ,וסריקל Ap ךרוצ ןיאש בטיה עדיש

 .הלאכ תוזיוב ודייטצה םיטילפ תואמ .וכותל סנכהל תנמ לע הז יאב ידנלוהה

 קר התיה ילו תויה .וסריקל תאזה הזיוה תא ילש טרופספה לע יתחקל ינא םג

 לבא ,תירבה-תוצראל הזיו יל שיש ,הבקסוממ תיאקירמאה תורירגשהמ העדוה

 spin תא תחקל יתפדעה ןכל .תאזכ העדוהב קפתסה דימת אל .ד.ו.ק.נה לש גיצנה

 הז םוקמב ריכזהל ילע .האיצי-רתיה תגשהב םיבר םיישק ויה יל םלוא .תאזה

 .יתוא ליצה השעמלש -- יתאיציב ךכ-רחא יל רזעש הרקמ

wsד .ב .ק זה תועורזמ . 

 תינויצה תורדתסחהמ תמיוסמ הרזע ונלבק ,אטילל םיסורה וסנכנש ירחא

 הסנרפ תורוקמ םהש הזיא לביק דחא לכו .טועפ םוכס היה הז םלוא ,תימלועה

 -ןרק להנמ .תינלופב םירועש ןתממ יקלח ןפואב יתסנרפתה הרקמב ינא .םירחא

 הרג התיה איה .ןודרוג םשב תחא תרבג ינפל ץילמה ,יקסנוקטי רמ ,דוסיה

 תויה .הנליוב יאטילה ןוטלשב הדיקפ התיה איה .רג היה אוהש הפיא תיב ותואב

 .תינלופ התוא דמליש והשימ השפח זא ,תינלופ העדי אלו הריעצ דוע התיהו

 .רדתסהל היה רשפאייא תיסורב וא תיאטילב קר ,הצוחנ התיה וזה הפשה הנליוב

 -טסוגוא םישדוחב היה הז .תינלופ היתדמל םישדוח רפסמ ךשמבו ,ילע ץילמה אוה

 יתעדי אל .םירועשה תא הקיספהו המלענ איה רבוטקואב םואתפ .רבוטקוא-רבמטפס

 .רתוי היתיאר אל ,התא הרק המ

 -ךרדב .טסוגוא שדוחב ,םלוכ ומכ האיצידרתיהל יתשקב תא ינא םג יתשגה

 -- .ובזעו האיציה-רתיה תא ולביק ,שדוח דע השולש-םייעובש רובעכ םישנא ,ללכ

 -- ינא םלוא .ואצי םישנא ךכו .ןפיל -- אל ימו ;לארשי-ץראל הזיו ול התיהש ימ

 תובר םימעפ יתארקנש תורמל ,הזיוה תא לבקמ ינניא -- ינא המל יתנבה אל

 היה .ד.ו.ק.נ לש הזה דרשמל םישדוח לע םישדוח יתכלהתה ךכו .ד.ו.ק.נה ידרשמל
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 ,התיבח תכלל יל םירמוא וא ,הלילב 12.00 דע הכחמ ינאו רקובב 8.0072 יל וארקש

 ,תונוש תופשב יתוא םירקוח .בוש יל םיארוק רקוב-תונפל 4.0072 וא 2.0072 םלוא

 םיאשונ לעו םינינע לע ,תורזומ דאמ םימעפל -- תולאשב םיצור המ עדוי ינניאו

 ,ילומ שיא 5 וא 4 ובשי םימעפל .ילש האיציה-רתיה םע רשק לכ םהל ןיאש םינוש

 .ינפ תא הריאמ הלודג הרונמו

 ילוא .יקסבשרש רוטנס היהש ימ ,היה ינממ ץוח ,םידדוב םישנא ונראשנ

 היה הז -- ינממ ץוח םישנא ינש קר וראשנ .הזיוה תא לביק ןכ אוה ןמזה ךשמב

 ונלביק אל ונחנא -- .גרבצנימ ,הדוגאהמ דחא ריצו ,הדוגאהמ םייהנקורט רוטנסה

 ילש הדימלתה תא האור ינא ,רקחנ ינאשכ דחא הלילב םואתפ םלוא .תוזיוה תא

 .םישנאה לע הלכתסה ,ילע הלכתסה איה ,ןודרוג 'בגה ,תינלופ היתדמלש

 תלכתסמ איה .הרומ יננהש יתנעט יעוצקמל יתוא ולאששכ ןמזה לכש ,ןייצל ילע

 קר יתעמש) תיסורב החישה תא עמוש ינא .ןופלט עגר רובעכ .תאצוי ,םהילעו ילע

 תאצל יל םירמוא ;ילע לכתסמ ןופלטב satan "?ךלש הרומ, -- INN) דצ

 התא ,המ, :יתוא לואשל םיליחתמ .סנכנ ינא ;בוש יל םיארוק ךכדרחא ;עגרל

 תעגה ,px .ילש עוצקמ היה הז ,ןכ -- "?ןילופב ox תייה הזכו ? תינלופל הרומ

 -- ,אטילב יל paw םיבורק ...ךיא עדוי אל ינאש רופיס ond יתרפיס זא *? אטילל

 םהרבא ,יאטילה םיפסכהירש היהש דחא םג םהיניב ,אטילב םיבורק יל ויה םנמאו

 INN“ קרו ,אטילמ היה ואצומ אמא דצמ ילש אבסה -- .םירחא םיבורקו ,ןיכקלפ

 בורק היהאש וצר ילש םיבורקהש :םהל יתרפס ינא tx .הינמרגלו ןילופל ורבע ךכ

 ץצ .םירוגמ-ןוישר ירובע וגישח םה -- הרוצ וזיאבו ךיא עדוי ינניאו .םהילא

 : תרחא ילא וסחיתה רבכ .תכלל יל ורמא .ולוכ בוכיעה והזש ןכתיש ,ןויערה ישארב

 .התיבה יתכלה

 יתעגה ךיא יתוא ולאש הנהש ,ילש םיבורקה לכל יתינפ רקוב-תונפל דימ

 התיה רשא ,תינויצה תורדתסהה לא ונפ םהש ודיגיש ,םתוא ולאשיש הרקמב .הנה

 יליבשב גישהל ךיא ךרד ושפח .ריביסל םייתניב וחלוש הלאה םינקסעה .תילאגיל

 ונפ On .הנבוקב םירוגמ-ןוישר יתלבק םהיתויולדתשהל תודוה הארנכו ,ןוישר

 ךכילכ יתייה אל ייחב .אטילמ האיצי-רתיה יתלבק םיימוי רובעכו .םיבורקל תמאב

 ,תונמחרב ילע ולכתסה םישנא ;הזה םלועב ךלהתמה לצכ רבכ הארנ יתייה .רשואמ

 .ונתשה דימ ינפש ןבומכ .יתא תוהדזה תושגר ועיבה םלוכ

 תורמל .םירלודב םלשל היה ךירצ טסירוטניאל .טסירוטניאל דימ ועידוה םה

 .םלישו םירלודה םע אב דחא לכ תאז לכב -- םירלוד תקזחהל רומח רוסיא היהש

 קסנימ TIT תאצויה תבכרב םוקמ יתלבק הלילב רבכו ,סיטרכה .רובע יתמלש

 .הבקסומל
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 ."םרב חרזאה, :ימשב םיארוקש עמוש יננה ,רקוב-תונפל הבקסומל יתעגהשכ

 435 רדח "הציניטסוג-היקסבוקסומובונ, ןולמב םוקמ םוקמ ךל שי, :יל םיארמ

 ינפל ואציש םיטילפ הברה יתאצמ הבקסומב .(רדחה רפסמ תא רכוז ינא םויה דע)

 יכ ,תבכרל תוכחל וכרטצה ; םינוש םירודיסלו nimi ow וכיחו ,תועובש המכ

 תוכחל ךרוצ היה םימעפלו .האלמ םג התיהו ,םוי לכב האצי אל תיריביסה תבכרה

 ' .תועובש וליפאו םימי המכ

 ,יתרמאש יפכ ,ירחא םיבקועש יתחגשה אל .רומג העונת שפוח היה ונל

 ,הבקסומב יתוהש ןמז לכל קיפסה אל ילש םולשתה םלוא .תומוקמ ינימ-לכב יתרקב

 ועיגהו ,קרוידוינל ףרגלטל יל ושרה .םימי 8 רובע יל המדנ הנבוקב יתמלש יכ

 תבכרה דעבו ,םימיה תרתי דעב יתמלש ןמדלוג ר"דמ עיגהש ףסכב .םירלודה

 תעסונ תאזה תבכרה .תנינעמ דאמ התיה וזה ךרדה .קוטסובידאלול הבקסוממ

 .םיבר הבישי-ירוחב רקיעב אלא ,םיטייבוס קר אל ome ועסנ .תולילו םימי 1

 ךיילע ונרבעש רכוז ינא .ןיוצמ לכוא ונלבק ;חונו חוורמ דאמ ,אתב 4 ונייה

 .לקייבהמ םיגד ונלבק -- לקייבה

 הרצע איה ,תרצוע אל תבכרה המצע ןא'זדיבוריבב .ןא'זדיבוריב תא ונרבע

 .שידייב תבותכ הנחתב וניאר .ןא'זדיבוריב זוחמב ןכ"םג היהש ,וריב ריעב

 אל ,הכותב םידמועה םע רבדל ונלחתהו הנחתל ונאצישכ לבא ,דאמ ונשגרתה

 תבכרה .וניפלכ םישידא וליאכ ויה -- םיעדוי אלש ורמא -- שידייב ונע ןוצרב

 .קוטסובידאלול ונעגהש דע ונכשמהו ,רצק ןמזל םש הרצע

 םש ובכעתהש םיטרופסנרט ויה ,לזמה ריאה והשימלש ךיא ,קוטסובידאלוב

 ויה הינפש תינפי הינא למנב הנגע רבכש ןמזב ונעגה ונחנא םלוא ,םימי רפסמ

 .תנוטנטק הינא התיה תאז .הגורוס למנ ,ןפי לש יחרזמה דצב ןטק ינפי למנל

 ןוראוצ וא ,הוורפ התיהש ימל .תינדפק דאמ"דאמ התיהש ,סכמה תקידב תא ונרבע

 אל םא -- םירפסב ,תודווזמב םיקדוב ויה .ותוא ודירוה -- 'דכו לעוש תוורפ לש

 ,םימדוק םירקמ ויהש יתעמש לבא ,אל םנמא טרופסנרטב ונלצא .םירלוד םיחירבמ

 .םידחא םג ורצעו ,תויומיענ-יא ויה םישנאלש

 .המויא הרעס התיה ,השק דאמ התיה ךרדה .הגורוסל קוטסווידלוומ םימי 3 ונעסנ

 למנל ונעגהשכ םלוא .דמעמ וקיזחה םידדוב קרו ,יתילח ינא םג ,ולח םישנא הברה

 תא ראתל השק .ונינפל העיפוה הדגא יהשהזיא ךותמ רחא םלוע וליאכ ,הגורוס

 התיה םנמאש ,תאזה היקנה הרייעהו .ונילע הזה ינפיה ףונה השעש ריבכה םשורה

 תוינועבצהו ,הפיהו יקנה שובלה לבא ,1941 ראורבפב היה הז יכ ,גלשב העובט זא

 -ידכ דע ונתוא אילפה -- וב ונלקתנש יתפומה ןויקנהו ;םינטקה םיתבהו ; תאזה

734 



 תמאבש יתבשח ינא .םלועה-יאלפ תא םתוארב הפיירועפ Way םישנאש ,ךכ

 םיסקמה ףונה תא ראתל ,ןפיב רקיב אלש ימל השק .תודגאו םיאלפ ץראל יתעגה

 וזש ןכתי וא ,ויפויב דחוימב ןייטצמ הזה ןטקה למנהש הארנכו .תאזה ץראה לש

 .הזה םויה דע ינורכזב ראשנ הזש ,הנושארה יתומשרתה התיה

 הדועת ונתנ דחא לכל .םיינפיה תונוטלשה ינפל םיארחא ויה הליהקה ישנא

 ונרהזוה .ינפיה ןוטלשה לש תוימשר תודועת םג ונלבק ונחנא ;:הליהקה תאמ

 ימש -- דחא רבד דוע היה .ץראה יקוח לע רובענ אלש ;הפי גהנתנש תנמילע

 םיישפוח ויה אל ,הנחמ היה יאחנשב .יאחנשל דימ חלשנ -- המלה אל ותוגהנתהש

 וגהנתה םישנא ללכ-ךרדב .יאחנשל רבעומ תויהל דחפ דחא לכו .ןפיב הפ ומכ

 .הנוגה הרוצב

 תידוהיה-תונכוסל קרבמ יתחלש קוטסובידאלומ ,בושח רבד הפ ןייצל ילע

 היסור תא בזוע ינא הנהש ,ןילופמ בטיה יתוא ריכהש ,םיובנירג קחצי לש ומש לע

 ץראב תונכוסה גיצנכ יתינומ ינא הנהש ,יל רסמנ ןפיל יתעגהשכ .ןפיל עיגמו

 רזעילאו ;יחרזמה גיצנ היהש ,גיטפהרו חרז ד"וע םע דחי ,קוחרה חרזמבו תאזה

 לש ילארשיצראה דרשמה תא םיווהמ ונתשולש -- .ןויצ-ילעופ גיצנ ,ץיבקפוצש

 .הזב ונלפט ונחנאו ונידיב ויה הילעב תורושקה תולועפה לכ ,םנמאו .קוחרה חרזמה

 -- וסאריקל הלאה תוזיוה ךמסדלע ונאצי ונחנאו ,אטילב םג הרקש ind לבא

 ואצמנ םידדוב םישנא ידיב .ןפיב םג סנ הרק -- ןפיל ועיגהש םישנא תואמ ואצי

 רשוא הזה בתכמה לעבש תרשאמה ,הנבוקב תיטירבה הילוסנוקה תאמ םיבתכמ

 םע דחי ,ילארשיצראה דרשמה גיצנ רותב ינא .טקיפיטרס ול ןתינו לארשיל הילעל

 בתכמה תא וינפל יתעצהו ,הבוקב יטירבה לוסנוקל ונכלה ,גיטפהרוו ץיבקפו'צש

 ?וחה-דרשמל תונפל ךירצש רמא םלוא ,ולש תויטנטואב קפקפ אל אוה .הזה

 .הלאה םיבתכמה תויטנטוא תא ררבלו ,לארשיב םייטירבה תונוטלשל םגו ,יטירבה

 ותאצ ינפל ,יטירבה לוסנוקה -- .היה תמאב ךכו ,הבושת ונממ הלבקתנ םנמאו

 קיפסה אל ,םהידרשמ תא ולסיח -- םילוסנוקה רתי ומכ -- אוהש ירחא ,אטילמ

 ינפל תמיוסמ הפוקתב .טקיפיטרס היה םדיבש הלא לכל תמתוחה תא עיבטהל

 ,הנבוקב ילארשיצראה דרשמה ידבועב רזענ אוה ,דרשמה תא לסיחשכ ,ותאצ

 םירושא -- קלח ריינ לע וליפאו ,יטירב רתכ םע ריינ לע םידחא םירושא איצוהו

 הלאה םירושאה ךמס-לע תמאב ועסנ םבור .םיטקיפיטרס םנשי םישנאלש הלאכ

 לוסנוקה לביק םגמאו .הלאה םיבתכמה םע ןפיל ועיגה םירחאו ,הסידוא ךרד

 רפסמה םהב ןייוצ אל .םייטנטוא םנה הלאה םיבתכמהש ,ןפיב הבוקב יטירבה

 .הזה רבדה תא לצנל לכונ ילוא ,ןויער ונישארב הלע .םישנאה תומש אלו

 ינפב ונגצהש בתכמ לכו .הלאכ םיבתכמ קרבפלו רציל ונמצעב ונלחתה הנהו
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 תמאב ואצי הז ךמסדלעו .טקיפיטרס הזה שיאלש טרופספב ודי-לע רשוא ,לוסנוקה

 .םישנא תורשע

 וניכח ,ינא םג םכותב ,םישנא הברה .הינאה ןינע םג התיה תדחוימ היעב

sindהיה ךירצ םימעפל .הקירמאל האיצי-ןוישרו הינא-סיטרכ יל היהש תורמל  

 והשמש ושח רבכ םישנא זא יכ .תירבה-תוצראל הינאב םוקמל םישדוח תוכחל

 תורשפא ול התיהש ימ לכו .המחלמל סנכת ןפי -- רחואמב וא םדקומב שחרתי

 בוזעל וצר םירחא םיאפורא םג ,םידוהיה לע קר הפ רבדמ אל ינא .אצי ,תאצל

 .תואלמ ויה תוינאהו ,ןפי תא הרהמב

 ,לארשיל העיסנה תויורשפאל וכיח אל ,הפ תודוהל ךירצ ,ונלש םינקסעהמ םיבר

 םויב לבא .הצרא ךכירחא ולע םידדוב קר .תירבה-תוצראל ואצי םהמ הברהו

 .1941 יאמב היה הז .הקירפא-םורדל תאצויה הינא שיש ונל ררבתה דחא ריהב

Dannהקירפא-םורדל תאצויה וראמ"הלינאמ םשב הינא הנשיש . OTPואצי םג  

 ועיגה .ודוה ךרד ,םרובע ונגשהש םיטקיפיטרסה ךמס לע תוינאב םידדוב םישנא

 .תמאב ונגשהו ,תומוקמ תורשע המכ גישהל תורשפא הנתינ הפ .הצרא םנמא

 םלוא .ונתא עוסנלו הינאל תולעל היה לוכי ,הצרש ימ לכ טעמכ .תומוקמ 4

 היהתש הוקתב ,ןפיב ראשהל ופידעהש הלאכ ויה .תאז ולצינ םלוכ אל ברה ירעצל

 םשמ ולע םידחא ךכירחא .הקירמאל ועסנ םנמאו ,הקירמאל עוסנל תורשפא

 .וראשנ םידחאו

 ידוההו לודגה סוניקואה ךרד ונגלפהו ,תאזה תינפיה הינאל ונילע 28.5.1941דב

 .הקירפא-םורדל

 ,רבעמ-תוזיו ונרובע גישהל הלדתשה הקירפאיםורדב תינויצה תורדתסהה

 .לארשיל ךרד אצמתש דע ,הפוקתה לכ ךשמב תוהש םגו

 -תוצראל תוזיו םהידיב paw הלא .אשמ-תינא השעמל התיה תאזה הינאה

 -םיינש דוע ויה ינממ ץוח -- הנושאר הקלחמב ונעסנ -- העיסנ-יסיטרכ םגו תירבה

 י .תישילשה הקלחמב ,םישק יד םיאנתב ועסנ רתיה .שיא השולש

 .תדרל ונל ונתנ ,תידנלוהה ודוהב ,גנבסב .הליהקה יגיצנ ונילא ולע רופגניסב

 הליהקה גיצנ ונילא אב רופגניסב .דאמ הפי ונילא וסחיתה םידנלוהה יגיצנ

 .ונתא דחי ועסנש םילגנא םיעסונ המכ םג ולע .תידוהיה

 ;ונלוכ ונדרי םש .תיזגוטרופה הקירפאב סקרמ"וסנרול למנל ונעגה םדוק

 .ונתא דחי לארשיל גילפהל ודמעש םישנא המכ דוע ונאצמ .ריעב ונבבותסה

 לכונ אלש ,ונל רמא תאזה תינפיה הינאה לש לבוחה-בר .תאזה הינאל ולע םנמאו

 עיגי יתמ עדוי ימו םוצע רות שיש ,הקירפא-םורדב ןברוד ,ןושארה למנב תדרל
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 תורדתסהה ר"וי היהש ,רנשריק רמ םע תינופלט םשמ יתרשקתה ןכל .ונרות

 יתרפיס .גרובסנהוי תברקב ינונב הרייעב רג היה אוה .הקירפא-םורדב תינויצה

 ונחנאש לדתשישו ,ןברודל טעמ דוע םיעיגמ ונאו ךרדב םיאצמנ ונאש הז לע ול

 ,םדוק דרנ

 למנב ןוגעתש ,תאזה תינפיה הינאל אקוד םיארוק םואתפ ,ןברודל ונעגהשכ

 היה הז .ונלוכ תא ודירוהו ,רותל ץוחמ למנל ונסנכנ תמאב ונחנאו .רותל ץוחמ

 לש לודג קלח היהו תויה -- !ישש םויב היה הזש רכוז ינא עודמ .ישש םויב

 תולעל וצר אלש ,"לארשי תדוגא,ל וליפא וכייתשהש הלאכ ויהו ,םיקודא םישנא

 ולעוה זא ,ונרובע תיארחא התיה תידוהיה הליהקהו תויה לבא .ישש םויב תבכרל

 .תבכרל חוכב וליפא הלאה םישנאה

 לביק דחא לכ .הבר החמשבו תוחותפ תועורזב ונתוא הלביק תידוהיה הליהקה

 ,ןואטפייק לש רברפ והז .גרבנזוימב ןולמב יתרגש רכוז ינא .הפי ןולמב םוקמ

 ונתלכלכ .רוסחמ םושב שיגרנ אלש ,ונרובע ולדתשה הליהקה ישנאו .םיה תפש לע

 םגו ,תונתמ םג -- תאז לבקל ןוכנ היה קרש ימ -- םישנאל ונתנ .תחטבומ התיה

 םינפ-תלבק ונליבשב וכרעי הב ,הלודג הביסמ ונרובע וניכה .דחא לכ תא ונימזה

 .תאצל לכונ יתמ ונעדי אל ,תוהש-ןוישר ונרובע גישהל הלדתשה הליהקה .הלודג

 הינאה -- אלפ mam ."לינדלא, ,תירצמ max ןואטפייק למנל העיגה םואתפ

 ונכותב ויהש ,תודוהל ךירצ .םירצמל דע ונתוא תחקל המיכסה תאזה תירצמה

 ,הקירפא-םורדב וראשי וליפאש וא ,המחלמה-תפוקת לכ תא ורבעיש ובשחש הלאכ

 .םתעיסנ תנווכ התיה םג וזו

 ונתנו ,הכוראה ונכרד לע רפוס וב ,לודג ןויאר הליהקה יתא הכרע םדוק דוע

 ."םילארשיה 54 לש האסידואה, : תרתוכ הזל

 "הבור .תירצמה הינאב ןואטפייקמ ונגלפה ךכו .הינאל ונתוא ולעה הריסב

 ולע סקרמ"וסנרולב .םתא עגמ לכ היה אל ונל .םירחא םיברעו םירצמ האלמ התיה

 העסנ הינאה ,טסוגוא תלחתהב ונעגה ךכו ,הצרא עוסנל ודמעש םישנא המכ דוע

 .ץאוסל ונעגהו רקסגדמ ירצימ ךרד ונרבע ;:םימי 10 ךרעב

 .הרטנקל ונתוא האיבהש תבכרל ונילע םשמ .תדרל ונל ונתנ ץאוסב

 התיה םואתפ .לארשי-ץראל תבכרה תאצוי םשמו ,ץאוסה לע תנכושה ריע וז

 תוינא המכ וניאר זא םג -- ץאוסל ונעגהשכ ,ריכזהל ילע דוע .הקזח הצצפה

 ונקחרתה .הדבכ הצצפה התיה יכ למנהמ קחרתהל ונכרטצהו .למנה ךותב תורעוב

 .ונדרי הרהמבו ,ונרזחו למנהמ

 הרטנקב םג .ךרדה לכ תא וציצפהו ץאוס תא זא וציצפה םינמרג וא םיקלטיא

 ונילע רקוב-תונפל םלוא ,ונתוא וציצפה הלילה לכ .תולעת ךותב בכשל ונכרטצה
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 .יקסניפמק םהרבא יריע ןב יתא דחי השע וזה ךרדה לכ .לארשיל האציש תבכרל

 יתוא לאש ,ימש תא עמשו ידוהי היהש תבכרה להנמש ,הרקמ יל הרק הפ

 הרטשמב תרשמ רשא םרב דחא ריכמ אוהש רמאו תויה .ץראב םיבורק יל שי םא

 יחאש הרושבה תא יל רשיבו ותוא ריכה אוהש ,יחא היה הזו -- .ןתחתהל דמועו

 .ןתחתהל דמוע

 תא סינכהל -- םיטירבה זא םיליגר ויהש יפכ ,תילתעל ונעגה ,הצרא ונאב

 ,יתדחפ ינא דחוימבו -- דעור רועהש תורמלו ,רדסב ונחנא םא וקדב .םילועה לכ

 רובעכו ,רבדה תא וליג אל לבא .םיפיוזמה םיטקיפיטרסה ןינע תא ולגיו ןכתיש

 ירחא הנהו ,ראתל השק ונרשוא תא .1941 טסוגואב 8-ב -- ונררחוש םיימוי

 .ונעגה םיבר ךכ-לכ םילוטלט

 התיה יתחמש .םילג-תבב זא היהש םילועה-תיבל ונאב תילתעמ ונאצישכ

 היהש ,יקסלופולאיב םהרבא ,םדוק ועיגהש ןילופמ ידידיש יתיארשכ רועש-ןיאל

 וקשנתה ,ונינפ תא ולבק ,םירחא םינקסעו ,הפיח ילעופ תצעומ תוריכזמב זא

 ונינפל הליחתהו .ואבש םילועה לכ ינפמ עקובה רואה תא יתיאר ;ונתא וקבחתהו

 arn ימי לכ ךשמב תכלל וננוכתה הב רשא ,השדח ךרד

“al 

 הלצהה תלועפ

 לכ תא ורבעש ,םינועמה ןינוק ידוהי לש םידירשה םיעיפומ המחלמה רחאל

 .המח תיתחפשמ הריוואו תיב הפ ואצמו םונהיגה ירודמ

 םידיחימ םיבתכמ ועיגה .היסורמ ועיגה םילוצינהמ תונושארה תועידיה

 לובגה תא ורבעש ,ןינוק ידוהי הלא ויה .דועו קסניבאל'צ ,טנקשאטמ תוחפשממו

 -ןליק יפלא לש םיקחרמל ולגוה רשאו (הינמרג-היסור תמחלמ ינפל) ינלופ יסורה

 :הבר המכחב ובתכנ הלא םיבתכמ .הרזע ושקיב הלא לכ .היסור םינפל םירטמ

 רקבלמ pop ללכב אוה ,בר ןמזמ וניאר אל רבכ (ןאמטיורב) ימחלה תא,

 ..."ונתרידת

 ינמז דעוו רחבנ .םיללמואה לש םתרזעל השודקה הדובעב דימ ונמתרג

 ,קחצי ירכוס ,לאקזחי הק'ציר ,לאומש יקסניבולג ,עשוהי םארב :םירבחה בכרהב

 דחא לכל .קטול יקסב'צלקו (גרבנטסריפ) בקעי ןומצע ,ל"ז םהרבא יקסניפמק

 םירבח .םירחא םיצוחנ םיכרצימו ןוזמ תוליבח וחלשנ ונל העודי התיה ותבותכש

 .םהידידילו םתחפשמ ינבל םיינויח םיכרצימ ינימ לכ יטרפ חרואב םג וחלש
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 -ייושב "םודאה בלצה, י"ע םיבורק שופיח לעפמ ,הפנע םיבתכמ תפילח הלחה

 לש םתעפוה םע וב ונלחתהש הרזעה לעפמ .תידוהיה תונכוסה תרזעבו הירצ

 ואוב רחאל דחוימב ,רהמ חתפתמה ןוגריאל דוסי wow םינושארה םילוצינה

 .בושח ירוביצ ןקסע היה ןינוקב דועש ,(1947) הק'צנומ יול רבחה לש

 וכשמנ הביאה תולועפ רשאכ ,ןילופמ רקיעבו םלועהמ ועיגהש תועידיה

 לע IWAN רשאכ .םירקיה םיבורקה oy תוארתהל םייוכיס וררוע אָל ,ןיידע

 .תוערואמה לע הארונה תמאה תא רעשל ונלוכי אל 1943-ב השרווב וטיגה דרמ

 .המחלמה ץקל וניפצ וז הווקתבו .תוזרפומ תועידיהש ןימאהל הסינו הוויק דחא לכ

ea 

  TAINלארשיב ןינוק יאצוי

 ןגראתהל לחה ,1924--1929 םינשב םיליעפ םירבח רפסמ לש םאוב םע

 דחא לכ .ריעה ישנא ןיב תיתיב הריווא רוציל המגמב ןינוק ילוע לש דעווה

 וקקדזה ועיגהש םישדחה םילועה .ןשיה תיבל ךשמהה תא הז ןוגריאב אצמ

 ררבתה (19397-45) המחלמה רחאל .םיבורק םוח םהל רסח ,תיתחפשמ הריוואל

 .ונל רקיה לכ תא ונדביאש

 םויכ .לארשיב םיאצמנה ןינוק ידוהי לכ לש המישר ןיכהש ,דעוו םקוה

 לא רשק םג ונשפיח ונא !וברי ןכ -- ןינוקמ תוחפשמ 200 וז המישר הפיקמ

 .םלועה לכב ןינוק ידוהי לכ

 :ןמקלדכ םה ןוגריאה ידיקפת

 .םיקקזנה םירבחל תיפסכ הרזע א

 .תיתרבח תיתוברת תוליעפ .ב

 .ןינוק ידוהי לש םרכז תחצנה .ג

 תודעוול תקלוחמה םירבח 21 תב הצעומ תדמוע ןוגריאה תולועפ לכ שארב

 .תונוש

 (ב"א יפל) לארשיב ןוגריאה תולועפב םיידימת םירבח

 א"ת -- הקנורב (סלזיימ) ןוירוגדןב םייתב ר"וי ,יול הק'צנומ

 הפיח -- אבא הקלוב ןג-תמר -- יבצ 'ץיבורזוא

 ןג-תמר -- לאומש יקסניבולג א"ת -- ןתנ (יקסבוקירטס) םקיחא
 םייתב -- (הקסרוג) ילארשי ןג-תמר -- שרה רצנא
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 הפיח -- גרבנטספ wn -- המלש קינלָאימכ

 םילשורי -- לאכימ קידצ ל"ז ןועמש גרבנבל

 ל"ז םהרבא יקסניפמק ל"ז הליצ (ךארייב) גרבנבל

 ל"ז ןבואר ןמסיירק קרב ינב -- יכדרמ 'ץיבוקשומ

 א'ת -- לאקזחי הק'ציר א"ת -- ףסוי דלפיונ

 הפיח -- האל ('ץיבוקשומ) ררש א"ת -- הקנאי (סלזיימ) 'ץיבקטונ

 ל"ז השמ (ןיול) לחש א"ת -- קחצי (רָאקוצ) ירכוס

 םיזתב -- (דובכ רבח) mop ףאראכ א"ת -- השמ ךילרא

 .םיי -- (דובכ רבח) בייל הנרס ג"ר -- בקעי (גרבנטסריפ) ןומצע

 .םירחאו wn -- רדנסכלא קי'צרקיפ

 םידסח תולימג תפוק .1

 ,ןשיה תיבהמ דוע וז הדובעל םיבורקה םירבח .תיפסכ הרזעל הפוק תמקומ

 םיחינמ וז הרטמל דוסיה תא .תאז תוליעפל המיאתמה הרוצה תא דימ םיאצומ

 םיסינכמ םינוש םירבח .דוסי ימד םלשמ רבח לכ .םירחאו ןומצע ,הקצנומ םירבחה

 ןתמ רשפאתה ךכ .ןכמ רחאל םהל םירזחומ הלא .ןודקיפכ רתוי םילודג םימוכס

 תואוולה .םיישדח םימולשתב םיוולה י"ע תוקלוסמ תואוולהה .תיבר אלל תואוולה

 ,דויצ ,הריד שוכרל -- קיתוול ומכ שדחה הלועל תיביטקורטסנוק הרזע ןה ולא

 .הסנרפל םיעייסמה םירחא םירישכמ וא הנוכמ תיינקל ןכו

 ללוכ ,תודובעה לכ .תופטושה תואצוהה יוסיכל רבח-ימד םג םימלשמ םירבחה

 הפוקה לש ימצעה ןוהה םויכ .הרומת אללו תובדנתהב תועצובמ תונובשחהיתלהנה

sanהפוקל םירזוחה םימוכסה ,י"ל 125.000 אוה הלש רוזחמה ךא י"ל 15.000-ל  

 ללכהמ םיאצוי םירקמל "הרזע-ןרק, םג תמייק .םירחא םירבחל בוש םינתינ

 הפוקה לש ןוההש םיווקמ ונא .ריזחהל אלש תנמ לע הפוחד תיפסכ הרזע תנתונה

 .* רתוי םילודג םימוכסב םירבחל רוזעל לכונ זאו תרכינ הדימב לדגי

 תיתרבח הלועפל הדעווה 2

 .יוליבל תיתיב הריווא רבחה אצומ םהבש םיפשנ םיכרענ ןמזל ןמזמ

 ץוחמ םירוקיבל םיאבה ןינוק יאצוי ,םיחרואל םינפ-תלבק יברע םיכרענ ןכ

 .ץראל

 .הפוקל הסנכה רוקמכ םג םישמשמ הלאו הלא םיברע

 .רפסה ףוסב ףרוצמ הפוקה ח"וד *
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 תידוסי לע הלכשהל תוגלימ ןרק .3

 לש םהידליל תיפסכ הניחבמ עייסל התרטמ .1962 תנשב הדסונ תאז ןרק

 הלכשהל אנפלוא יתבב ןכו םיינוכית רפס יתבב םהידומיל תא ךישמהל םירבחה

 תואצוה לכב תאשל תגשמ םהירוה די ןיאש ,םירשכומה םידימלתל .ההובג

 .המיאתמה הרזעה תא ןרקה הטישומ -- םהלש םידומילה

 ,ןיוולו רוא-וק ,לחש תוחפשמה י"ע וז הרטמל ומרתנ םינושארה םיפסכה

 ומש תא תאשונ ןרקהו ,ל"ז דנגנייר םהרבא 'ר רטפנה םדוד לש ומש תחצנהל

 ."םהרבא רג,

 ל"ז דנגנייר םהרבא

 י"ל 500 לש םוכס הנשב הנש ידמ םורתל ובייחתה תורכזנה תוחפשמה

 .תוגלימה ןרקל תונוש תויונמדזהב םיפסונ םירבח םג ומרת ןכמ רחאל .תאז הרטמל

 .י"ל 5000-מ הלעמל דעווה רבכ pon םויה דעו

 בכרומ ןרקה דעוו .הרופה התלועפב ךישמתו לדגת ןרקהש םיווקמ ונא

 : םירבחהמ

 'ץיבוקשומ ,(יקסרוג) ה'זדאי ילארשי ,שרה רצנא ,(יקסבוקירטס) םקיחא ןתנ

 .(סלזיימ) הקנאי 'ץיבקטונ ,יכדרמ
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 ןינוק ידוהי רכז תחצנהל הדעווה 4

 .האושה תונברק לש םרכז תחצנהל תשדקומ תירקיעה בלה תמושת

 ונא ,רבמבונ שדוחב לחה ןינוק ידוהי לש ןושארה חולישל הנשה םויב

 ןורכז יברע .ץראה לכמ ןינוק יאצוי 100-כ םיפסאתמ הרכזאל .הרכזא םיכרוע

 ןברוחה תא אתווצב תוכבל ידכ הטילפה-תיראש לש השיגפה תא םירשפאמ הלא

 .םד יתתוש תובבלמ

 ידוהי לש םרכזל הבצמ ונומיקה םילשוריב ןורכזה רהבש האושה ףתרמב

 .םייחה ץראמ ותרכנש ןינוק

 תורנה תששמ ןושארה תא קילדמ ('ץיבורזוא לש ותדכנ) הרכזאב םיחכונה םידליה ריעצ

 ידיב הנקתוה תובהלה שש תרונמ .ןברוחב ודמשוהש םידוהיה םידליה ןוילימ לש םרכזל

 .(גרבנטסריפ) ןומצע בקעי

ONTןָא טדניצ הרכזא רעד תעשב (שטיװָארעזָא ןופ לקינייא) דניק עקידנזעוונָא עטסגניי  

 ןענעז עכלעוו ,רעדניק ןָאילימ םעד ןופ ןקנעדנָא םוצ טכיל 6 יד ןופ עטשרע סָאד

 ןרָאװעג זיא ןעמאלפ 6 יד טימ הרונמ יד .ןברוח םעניא ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 .(גרבנטסריפ) ןומצע בקעי ןופ טקיטרעפעגסיוא
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 "דימת-רנ, 5

 ותחפשמ תא וב םושרל רבח לכ לע הבוחו רדוהמ רפס אוה "דימת-רנ,

 : םירודמ 3 רפסל .הדובאה

1 

2 

 .(רבחה ןובשח לע) הדובאה ותחפשמל רבחה

 .החפשמ יבורק םהירחא וראשנ אלש םישודקה

 .לארשיב ורטפנש ריעה ינב 3

 הרבוחש ,תדחוימ "םימחר אלמ לא, תליפת הרכזא לכב תארקנ הז רפסמ

 .ןינוק ליבשב

 .הברחה ןינוק תליהקל רוכזיה-רפסל הנכהכ 1957 זאמ Oman "דימתהדרנ,

 : "דימתדרנ, לש דעווב

 .יבצ 'ץיבורזואו APY (גרבנטסריפ) Posy ,ןרהא (יקסניפיל) ינולא

 רוכזיה-רפס .6

 שיש רורב היה -- ןינוקב םינועמה םידוהיה לש םלרוג לע עדונש רחאל

 לע תורודל וב רפוסיש ,רוכזידרפס תרוצב הבצמ תדמשומה הליהקל הל םיקהל

 לע תיפוסה םתדמשהל דע םתריצי לעו ,םהיתולבסו םהיתוחמש לע ,ןינוק ידוהי

 .ןינעב לפטיש בחרנ דעוו רחבנ .ש"מי םיארלטיהה םדאהייללוז ידי
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 אבה ןולאשה תא דעווה חלש רוכזיה-רפס תאצוה תארקל תונושאר תונכהכ

 : םלועב ןינוק יאצוי לכל

 : תואבה תולאשב ,רקי רבח ,ךילא םינופ ונא

 ? ןינוק לע ,והשלכ ,בתכב רואית ךתושרב אצמנ םאה 1

 םהב תוארל רשפאש תויולג וא םימוליצ ,תונומת ךתושרב םיאצמנ םאה 2

 ,היסנמיג ,שרדמ-תיב ,תסנכ-תיב ,םיידוהי תודסומ ,םישיא ,ריעהמ םיקלח

 ?'וכו תורבקה-תיב ,םיידוהי םיעבור ,םירדקהיקוש ,היריע

 ,ידוהיה קנאבה ,תוגלפמ ,םינוגריא ,תויורדתסה לש תומתוח ,תודועת 3

 -תולימג תופוק ,םירחוסה תדוגא ,הכאלמהיילעב דוגיא ,הירפס ,תודסומ

 .תוברת-יגוח ,ל"קק ,טרופס תודוגא ,הליהק ,תורבח ,םידסח

 ,תועדומ ,ןינוק לע םהב בתכנ וא ןינוקב ועיפוהש םינותע יספוט ,תורבוח 4

 רמוח לכו תולבק ,תונמזה ,םיח"וד ,םיזורכ ,תואצרה ,תוגצה לש תוינכת

 .רחא

 תפוקתב ןינוקב םידוהיה לש םהיתולבס לע ךל םיעודי םיטרפ הזיא 5

 ? המחלמה לש MO דע 1939-מ ןינוקב ינמרגה שוביכה

 ? שוריגה לש םינושארה םינמזב ןינוק ידוהי לש םהידודנ לע ךל עודי המ 6

 .(םירחאו בופזוי ,ץי'זדורג ,ץיבורטסוא)

 ? ןינוקב םידוהיה en לע בותכל וא רפסל ךתלוכיב המ 7

 תא איצוהל עייסת ךיתובושתב .ל"נה תולאשל ךיתובושת לע ךל הדונ

 .הדבאש תידוהיה ןינוקל םימלוע תבצמכ ראשייש רוכזיה-רפס

 .חלושה לש ישיאה ונינקכ חטבומ לבקנש רמוחה לכ : הרעה

 םירבח תכרבב

 תוברתה תדעוו

 םירופס םירבח לש תצמואמה םתדובע קרו .דבלב םיטעמ ךא ונענ ונרעצל

 .םכינפל חנומ אוהש יפכ רפסה תאצוה תא הרשפיא

 .תידיהיה ןינוק oye maw המ לכל דע-תבצמכ אוה שמשי

 חמצה תא םיחאכ ורצני םלועה לכבו לארשיב הטילפהיתיראשש םיווקמ ונא

 בהזה תרשרש תא תווטל וכישמיו ,תשדוחמה לארשיב "ךשמהה, תא -- ריעצה

 .םולשבו הווחאב ןינוק ידוהי לש

 אצמיי דועש םיווקמ ונא .רפסב תידוהיה ןינוק לע רפוס לכה אלש ןכתי

 .ריעה ינבל ואיצמהל היהי רשפאו ףסונ רמוח ןמזה ךשמב

 .תירבעב רוכזיה-רפס לש היינש הרודהמ איצוהל טלחויש רשפא
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 לא רשי ןיא טפאשנאמסדנאל רעינא ק
 = ייד ששי

 ₪ מ ומ מ טאג סמ מ מ טמפ אה אה מ אפ זאג מ 08 BB אה למ מ מ BF FB סת מ שי 08 מ המ טא את חת מ ₪ טא אה המ מ למ 68 מ מ מ זה שמ ה מ טא מ מ מ קמ רח טס מ זה מ מ מ מ טא סא ה ט8 הפ את שס מ מ מ מ מ מ סא מ מ <

 .א

 לארשי-ץרא ןייק ןגעוו עלא טימ

 הבושנו ךילא 'ה ונבישה..

 ..םדקכ ונימי שדח

 טשינ ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןדיי ןבָאה are תורוד טרעדנוה

 ,לארשי-ץרא TP “Pr ןרעקקירוצ ןגעוו ןעמולח טרעהעגפיוא

 האבה הנשל, טימ ןקידנע טשינ pr לָאז סָאװ ,הליפת ןייק ןַארַאפ טשינ

 ,7! םילשוריב

PX PNטָאטש רעזדנוא  JANAןויצ-תביש ןגעוו טמיורטעג קידנעטש ןדיי . 

 ,דנַאל ןקילייה PR ןינָאק ןופ ןגױלפעגּפָא ןענעז orn ,ןבלַאווש עטשרע יד

 ,שדוקה-ץרא ןיא ןבעל ןרָאי עטצעל ערעייז קידנליוו ,ןדיי עמורפ ןעוועג ןענעז

 סָאװ ,ןדיי עכייר ןעוועג ONT ןענעז ןטסײממַא .ור רעקיבייא וצ ןעמוק XT ןוא

 .ןביולרעד ONT טנָאקעג PT ןבָאה

 טנגעג רעטסטנעָאנ רעזדנוא ןופ הלוע ןענעז )1853( ג"ירת רָאי ןיא

 בר ,עוועל למעל רשא 'ר -- סעילימאפ ערעייז טימ עוועל םינבר יד ,רעדירב 3

psxבר -- םוחנ 'ר ,ןילָאג  PRבר -- בקעי 'ר ןוא קעדַאש  PRטשינ .ןישעלש  

 ךיז ייז ןפערט ,ןייז וצ הלוע סולשאב םעד ןגעוו ןרעדנַא ןופ רענייא קידנסיוו

 יד טימ ןענעגעזעג ךיז טמוק רעדעי ּוװ ,ןילָאג pr ליש רעד ןיא קילעפוצ

 .רעדירב ייווצ ערעדנַא

 ןעמַאזוצ ןעמיטשַאב ןוא ךאז עכעלטעג ַא ףערטנעמַאזוצ םעד ןיא ןעעז ייז

 .םישדח 14 ןעמונעג טלָאמעד טָאה געוו רעד .לארשי-ץרא ןייק העיסנ יד ןכַאמ וצ

 .טנדרָאעגנייא טוג MT PD רעדעי Prox םילשורי ןיא

 ND“ רעשידיי רעצנַאג רעד ףיוא םשור ןקידלאוועג א טכַאמ הילע רעייז

 .* הביבס ןוא ןינָאק ןיא גנורעקלעפ

PNטרָאפ 1900 רָאי  DXרעווש רעד  PDיקסניפיל לאירתכ 'ר ,ןטעדיינ , 

 1903 רָאי ןיא .םילשורי ןיא טבעלעג -- דיסח רעקצַאק א ,ךונח ןוז ןייז טימ

 .ל"ז ןייטש לאירתכ 'ר ןופ ןבעגעגרעביא *
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 ,(ךאברוא יבצ שרעה 'ר ןואג ןופ דימלת א) עבאר בייל ףלָאװ 'ר ER טרָאפ

 טָאר דניקסיז 'ר ,םעדייא ןייז ,םינדמל ןוא םיתב-ילעב עטסנעש יד TD רענייא

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב לארשייץרא ןייק טלעג םיא טקיש

 יד לייוו ,טלעג ןייק ןקישרעביא רעמ טנעקעג טשינ ןעמ טָאה רעטעפש .המחלמ

 .עגַאל רערעווש א ןיא ןבילברַאפ זיא רע ןוא ןסָאלשעגּפָא ןרָאװעג ןענעז ןצענערג

 .םיתיזה רה ןפיוא לארשי רבק וצ ןעמוקעג ןוא ןברָאטשעג זיא רע

PR טנייה) אנראס בייל בקעי רמ לארשייץרא טכוזַאב 1909 רָאי PX 

 גנוריגער רעשיקרעט רעד ןופ טמוקאב ןוא (לארשי , NSרעד ,"לטעצ ןטיור

 -פיוא טגעמעג ךיז ןבָאה ןטסירוט ןכלעוו טיול ,טנעמוקַאד רעטנַאקַאב טלָאמעד

 .םישדח 6 זיב רָאנ ןטלַאה

 רעדייל ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו ,ןַאמכַאל 'ר הלוע ךיוא זיא טייצ רעד ןיא

 .םיטרפ עקינייוו רָאג

 ןטלַאטשעג עטסנעש יד ןופ רענייא ,ךַאברוא םלושמ 'ר הלוע זיא 1908 ןיא

 ןדיי ליפ ןפלָאהעג ,הקדצ-לעב רעסיורג א NW א ןוא דיגנ ַא ,טָאטש ןיא

 ענעדישרַאפ ןבעגסיורַא םייב טרעייטשעגייב ןוא הסנרפ טימ ןענעדרַאנייא ךיז

 ןעמַאנ ןייז טנַאמרעד רעזייה עשידיי יד PR ןעמ טָאה גנַאל ןרָאי .שדוק-ירפס

 .םילשורי םיתיזה רהב ור ןייז טניפעג רע .דובכ סיורג טימ

 ונא, ָאד ,ןבעל ןוא ןעיוב וצ הלוע ןענעז עכלעוו ,םיצולח עטשרע יד ןופ

 :ןענעז "...הב תונבהלו תונבל הצרא םילוע

 טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,יקסנַאמכַאל הפיח PR Pr טצעזאב 1918 ןיא

PXרעקינָארטקעלע סלַא "רשנ, . 

 אבא ;הפיח ןיא )1922( ףלָאװ רעדירב ;הלופע ןיא )1920( םַארב לאירבג

 ;(1924) הוקתיחתּפ ,ַאקלוב ,יקסניפיל לאפר ,יקסווָאקיב אגרש ; (1922) אקלוב

 רעצנַאג PT טימ יקסילַאק שרעה ; (1925) יקסווָאקיב ךלמילא ,קינלעימכ השמ

 עקיצרַאה א ןעניפעג ייז ייב ,(1925) יירעקעב ַא טריפ רע .תובוחר ןיא עילימאפ

 יקסנישטליוו יבצ ; )1928( רעקעב רעדירב ! ןינָאק ןופ םילוע ערעטעפש יד םייה

 RIN“ םהרבא ; )1929 רעבעוו Ain )1928( רעטסעווש PX ַאקלוב אשזור טימ

 NN רעקוצ םהרבא ;קידַאצ לאכימ !שטיוו

 .הילע רעשיצולח רעד pp לייט א רָאנ ןענעז עטנָאמרעד יד

 ןרעק עכלעוו ,"הילע סיקסבַארג, .ג .א "הילע רעטרעפ, רעד Tp לייט א

 רעבָא טקערש ONT ,ןינָאק PP גנושיוטנַא IX ןעגנערב ,ןליופ ןייק קירוצ ךיז
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 יקסווָאקיב ךלמילא ,יקסניפיל לאפר ,קינלעימכ השמ

 -יטרעס ןעמוקַאב ןגעוו לגנארעג ַא IN Pr טבייה סע .הילע עשיצולח יד ּפָא טשינ

 .טָאטש רעזדנוא IND טלייטעגוצ ןרָאוועג PI רעייז ,רעדייל .ןענעז סָאוו ,ןטַאקיפ

 םיצוביק .הילע רעד וצ גנוטיירגוצ עטפַאהרעביפ ַא טייג 1930 רָאי ןופ

 .ןגעוו ערעדנַא טכוז'מ PX םיצולח wom טלופרעביא ןענעז

 .טצונעגסיוא טוג טרעוו גנוריגער-טַאדנַאמ רעד ןופ טַאקיפיטרעס רעדעי

 TANT לארשי-ץרא TD ןטסירוט .ןעיורפ "עוויטקיפ, הלוע PIN PINT ןענעז סע

 -- ליז ןשיווצ) ,ןעיורפ טימ ןעמענ ןוא "וויטקיפ , IWIN NOX ןַא ףיוא הנותח אד

 .(רעניוו עדירפ

 לאקזחי ח"ח יד הלוע ןענעז ('ב הילע) הילע רעלַאגעלמוא רעד טימ

 ,סגעוורעטנוא תורצ עלַא TWIN ןעייג עכלעוו .ַא .א יקסנַאדרָאפ םייח ,עקשטיר

 .דנַאל ןיא ןַא ןעמוק ןוא ןבעל'ס px pr ןלעטש

 לארשי-ץרא Px ןביילב המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד PD טייצ רעד ןיא

 ,יימרא-סרעדנַא רעשיליופ רעד ןופ (ןעיורפ ערעייז טימ לייט (x רענלעז עשידיי

 .קַאריא PD געוו ןפיוא לארשייץרא PR טלָאמעד טרינַאיצַאטס סָאװ

 -םורד ןוא עירושזדנַאמ ,ןַאּפַאי ,דנַאלסור ךרוד ןינָאק ןופ םילוע ןעמוק סע

 ןטקנעבעגסיוא OW ןכיירגרעד ייז זיב -- דנודענ ןוא ןייפ ןופ םישדח -- עקירפא

 .* (םַארב עושוהי -- םייחל לדבי ןוא ל"ז יקסניפמעק םהרבא) דנַאל

 .725 טייז רמאמ *
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 קַאינייש רשא
 לארשייץרא ןייק געוו ןפיוא ,ףיש רעד ףיוא

 לארשייץראל ךרדב היינאב

 לייט x ,עילַאטיא ךרוד הילע עלַאגעלמוא יד טייג המחלמ רעד ךָאנ

 ןייק טקישעג קירוצ ןרעוו ןוא םילשומ עשילגנע יד TNT טּפַאכרַאפ ןרעוו

 אלעפ ,קידצ םחנמ) ןרעפיצ ןייק טקישרַאפ רעדָא .(שטיװָארעזָא סַאנוי) עילַאטיא

 גנוײטשטנַא רעד ךָאנ טשרע IVAN ןעמוק ייז ,(.ַא .א ץילגיטש .ש ,ןיקשיפ-טסָארּפ

 יקסווַאקירטס ןתנ 'ח טמוק "ַאנעלַאטלַא, ףיש רעד טימ .לארשי תנידמ ןופ

 .(םקיחא)

 -ןבעל עכעלקילגמוא יד ראפ ןסָאלשרַאפ ןענעז לארשי ןופ ןרעיוט יד

 יד ןעגנערבּפַארַא ראפ ףמַאק ַא ןָא טייג סע .דרָאמ רעלטיה םענופ ענעבילבעג

 ,דנַאל רעזדנוא TD גערב ןזיב ןעמוקעגנָא ןענעז oN רעדירב

 עטשרע יד PR וויטקַא Pr ןקילייטאב "הנגה, רעד PR םירבח רענינָאק

 .ץנעטסיזקע PR ץוש IND ,בושי ןשידיי ןטימ ןעמַאזוצ ןעייר
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 עיצקַא-ספליה

 רענינָאק ןטקינייפרַאפ םעד ןופ ךעלטשער יד ךיז ןזייוואב המחלמ רעד ךָאנ

 -אוו א TIN םייה א אד ןעניפעג םונהיג ירודמ עלַא ךרודַא ןענעז סָאװ םוטנדיי

 .רעפסָאמטַא-ןעילימַאפ עמער

 ןענעז סע .דנַאלסור ןופ ןעוועג ןענעז םילוצינ יד ןופ תועידי עטשרע יד

 קסניבַאלעשט ,טנעקשַאט ןופ תוחפשמ ןופ ןוא םידיחי ןופ ווירב ןעמוקעגנָא

 עשיליופ-שיסור יד רעבירַא ןענעז סָאװ ,רענינָאק יד PD ןעוועג זיא ONT .ַא .א

 טקישרַאפ ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ןוא PIP) ןשטייד-שיסור םעד (IND ץענערג

 ןענעז סאד .ףליה ןטעבעג ןבָאה עלַא יד .דנאלסור ףיט pp ןליימ רעטנזיוט

 ןיוש ךיז רימ ןבָאה (טיורב) 'ןאמטיורב, טימ, :ווירב ענעבירשעג גולק ןעוועג

 רעזדנוא ןיא ןעמוקוצניירא טרעהעגפיוא טפיוהרעביא טָאה רע ,ןעזעג טשינ גנַאל

 וצ טעברַא רעקילייה רעד ןיא טנַאפשעגנייא ךיילג pr ןבָאה רימ  ..."ריטַָאווק

 טעטימָאק רעקילייווטייצ x ןרָאװעג טלייוועג זיא סע .עכעלקילגמוא יד ןפלעה

 ַאקשטנָאמ (ָאעל) יול

 לארשי ןיא ןוגרא םעד ןופ סעזערּפ רעקירעיגנַאל רעד
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PXלאקזחי עקשטיר ,לאומש יקסניווָאלג ,עושהי םארב ח"ח יד ןופ דנַאטשַאב , 

 יקסוועשטעלק PN (ןומצע) בקעי גרעבנעטסריפ ,םהרבא יקסניפמעק ,קחצי ירכוס

 .קעטול

 ןענעז ,ץיזַאב רעזדנוא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ןסערדַא עלַא וצ

 TINT ךיוא .ןכַאז עכעלצונ ערעדנַא טימ ךעלקעפדזייפש ןרָאװעג טקישעגסורַא

 TS סעילימַאפ ערעייז וצ ךיורבעג ןטשרע םענופ ןכַאז טַאווירפ טקישעג םירבח

 .דניירפ

 עיצקַא-ךוז א ,ץנעדנָאפסערַאק עטגייווצראפ א ןביוהעגנָא PT טָאה סע

 .(תונכוס) ."ץנעגַא רעשידיי, רעד ןוא ץייווש רעד ןיא "ץיירק ,WN ןכרוד

 TD ךיז ןזייוואב ןטימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע עכלעוו ,עיצקַא-ספליה יד

 טלקיװטנַא רעכלעוו ,ןוגרא םעד ןופ דוסי סלַא ןרָאוועג זיא ,םילוצינ עטשרע יד

 ,אקשטנַאמ יול רבח םענופ (1947) דנַאל ןיא ןעמוק ןכָאנ סרעדנוזַאב ,לענש ךיז

 .ןקסע רעכעלטפאשלעזעג רעקיטכיוו ַא ןעוועג ןינָאק PR ךָאנ זיא רעכלעוו

 ,טרפב ,ןליופ ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ תועידי יד

 ןייק טזָאלעגרעביא טשינ ןבָאה ,סעיצַארעּפָא-סגירק יד ןופ טייצ רעד ןיא ךָאנ

 -עגנָא ןענעז סע JVI .עטסטנעַאנ ערעזדנוא טימ ןעעז IX PT ןטכיזסיוא עסיורג

 טשינ PT רימ JANA ,1943 ,עשרַאוו PR דנַאטשפיוא-אטעג TD תועידי ןעמוק

 .ןעשעג ןענעז ןטייקמַאזיורג יד זַא ,תמא ןקירעיורט םעד ןלעטשרָאפ טנָאקעג

 ןבָאה רימ ןוא ענעבירטעגרעביא ןענעז תועידי יד זַא ,טביילגעג טָאה רעדעי

 .המחלמ רעד TD ףוס םעד טרַאוורעד גנונעפַאה טימ
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 יג

 לארשיב ןינוק יאצוי ןוגרא

 (עיצַאזינַאגרָא ןוא גנוײטשטנַא)

 טָאה ,1934--39 ןרָאי יד PR ,םירבח עוויטקַא עכעלטע ןופ ןעמוקנָא ןטימ

 ןעגנערבוצניירַא קעווצ ןטימ טעטימָאק רענינָאק רעד ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ךיז

 םעד PN ןענופעג טָאה רעדעי .טײלסדנַאל יד ןשיווצ ערעפסַאמטַא עשימייה א

 עילימַאפ א PR טקיטיינעג PT טָאה'מ ,םייה רעטלַא רעד ןופ ךשמה א ןוגרא

INDטָאה סע .םילוע ענעמוקעגנָא שירפ יד  Prעמעראוו א טגנַאלרַאפ  “ADP? 

 ,ץלַא ןריולרַאפ ןבָאה רימ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא 1929--45 גירק ןכָאנ .טפאש

 .רעייט ןעוועג זיא סָאוו

 ןעמונעגפיוא טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק א ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע

xXךרעב ךיז ןעניפעג גָאט וצ טנייה .לארשי ןיא רענינָאק עלַא ןופ המישר  

 טכוזעג PIN ןבָאה רימ !וברי ןכ - ןינָאק Tp סעילימַאפ עטרירטסיגער 0

 .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא רענינָאק יד טימ גנודניברַאפ ַא

 :עדנגלַאפ ןענעז ןוגרא OVID ןבַאגפיוא יד

 .םירבח עקיטפרַאדַאב יד ראפ ףליה עלעיצנַאניפ )1

 .טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעגלערוטלוק (2

 .ןדיי רענינָאק יד PD קנעדנָא םעד גנוקיבייארַאפ (3

 טלייט רעכלעוו ,םירבח 21 TD טַאר א IW טריפ טעברַא רעצנַאג רעד טימ

 .סעיסימַאק-בוס ענעדישרַאפ PN PM ךיז

 (ב"א ןטױל) לארשי ןיא ןוגרא ןופ םירבח עקיטעט דימת

 א'ת קחצי (רעקוצ) ירכוס םייתב ר"וי ,יול אקשטנָאמ

 א"ת השמ ךילרע ןג"תמר יבצ שטיוװָארעזָא

 ג"ר | בקעי (גרעבנעטסריפ) ןומצע א"ת ןתנ (יקסווָאקירטס) םקיחא

 א"ת רעדנַאסקעלַא קישטרַאקעיפ ןג"תמר שרעה רעצנַא

 הפיח םוחנ גרעבנעטסעפ א"ת  ַאקנָארב (סלעזיימ) ןוירוג-ןב

 םילשורי לאכימ PINS הפיח אבא אקלוב

 ל"ז םהרבא יקסניפמעק ןגיתמר לאומש יקסניווָאלג

 ל"ז ןבואר ןאמסיירק םי"תב | ַאישזדַאי (ַאקסרוג) ילארשי

 א"ת לאקזחי עקשטיר ביבאילת המלש קינלעימכ

 הפיח האל (שטיװָאקשָאמ) ררש ל"ז ןועמש גרעבנעוועל

 ל"ז השמ (ןיוועל) לחש ל"ז .ַאליצ (ךַארייב) גרעבנעוועל

 םי-תב (רבח-ןרע) MOP ףַארַאכ קרביינב יכדרמ שטיװָאקשַאמ

 םילשורי (רבח-ןרע) בייל ענרַאס א"ת ףסוי דלעפיונ ,

 א"ת  ַאקנַאי (סלעזיימ) שטיוועיקטונ
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 עסַאק םידסח תולימג .1

 ,םירבח .ףליה עלעיצנַאניפ ןלײטרעד וצ עסאק א טעדנירגעג טרעוו'ס

 ןעניפעג ,םייה רעטלַא רעד ןופ ךָאנ טעברַא רעד טימ טנַאקַאב ןענעז עכלעוו

 קעווצ םעד IS טנעמַאדנופ םעד .טייקיטעט רעד רַאפ םרָאפ עקיטכיר יד ךיילג

 ענעדישראפ ,יַאּפ ַא PNR טלָאצ רבח רעדעי .א"א ןומצע ,אקשטנָאמ ח"ח יד ןגייל

 -קירוצ רעטעפש ןרעוו עכלעוו) ןעמוס ערעסערג טימ ךיז ןרעייטשאב םירבח

 .טנעצַארפ ןא תואוולה yaya וצ טכעלגעמרעד סע סָאװ ,ןודקפ סלַא (טלָאצעג

 ןפלעה תואוולה יד .סעטאר עכעלטַאנָאמ px טלָאצעגקירוצ ןרעוו תואוולה יד

 ,הריד ַא ךיז ןברַאװרעד וצ ,קיתו םעד ךיוא on ,הלוע םעיינ םעד וויטקורטסנַאק

 ןפלעה PONT סָאװ ,םירישכמ ערעדנַא WIN ןישַאמ א ןפיוק PIX יוו ,גנוטכירנייא

 .הסנרפ רעד וצ

 .ןבַאגסיוא עקידנפיול ףיוא רעייטש-רבח ךיוא ןלָאצ רעדילגטימ יד

IW תובדנתהב טריפעגסיוא ןרעוו גנוריפכוב יד ךיוא יוו ,ןטעברַא, vox 

 לַאטיפַאק רענעגייא רעד טפערטאב גָאט וצ טנייה .טלַאהעג  TDעסַאק רעד

 רעבָא טכַאמ י"ל 15.000 קרעב  IXץַאזמוא  125.000 TD-עגקירוצ יד .ךרעב י"ל

 -עגוצ ךיוא ןרעוו סע .םירבח ערעזדנוא וצ ןבעגעג רעטייוו ןרעוו ןעמוס עטלָאצ

 ןרק,, -- ןלָאצוצקירוצ ףיוא טשינ ףליה-טלעג עכעלגנירד ןלַאפסמַאנסיוא ןיא טלייט

TN ןרעסערגרַאפ ךיז טעוו עסאק רעד, TD לַאטיּפַאק ONT TN ןפָאה רימ ."הרזע, 

 ןלעוו טלָאמעד  wnןעמוס ערעסערג טימ ןפלעה ןענָאק *.

 טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג IND עיסימָאק יד 2

TDטניפעג רבח רעד ּווו ,ןעגנולייוורַאפ טנדרָאעגנייא ןרעוו טייצ וצ טייצ  

 .רעפסָאמטַא עשימייה ַא

 סַאוו ,רענינַאק -- טסעג IND ןטעקנַאב טנדרַאעגנייא ךיוא ןרעוו סע

 ךיוא TPT ןעגנולייורַאפ יד .ץראל-ץוח ןופ לארשי PR ךוזאב ףיוא ןעמוק

 .עסַאק רעד OND הסנכה ןופ רוקמ סלַא

 .טגיילעגייב -- טכירַאב-עסַאק רעיונעג א *
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 (ןוכית דומילל תוגלימ ןרק) סעידנעפיטס AND דנָאפ 3

 ןפלעה וצ ,קעווצ רעד .1962 רָאי PR ןרָאװעג ןפאשעג זיא TINE רעד

 ןוא ,לוש-לטימ ןופ ערעל יד ןייז וצ ךישממ םירבח ןופ רעדניק יד לעיצנַאניפ

 רעדייל ןענעז ןרעטלע סנעמעוו ,םידימלת עטבַאגַאב יד .גנודליב ערעכעה ךיוא

 WW“ דנָאפ ןכרוד טרעוו ,םוידוטש TD ןטסָאק עצנַאג יד ןגָארט WW חוכב טשינ

 .ףליה עקירעהעג יד טלייטעג

 TNT ןרַאוועג טעדנעפשעג ןענעז קעווצ םעד ראפ רעטלעג עטשרע יד

 "ראפ רעייז PD ןעמַאנ םעד ןקיבייאראפ םוצ ,ןיוועל ,רוא-וק ,לחש תוחפשמ יד

 PY ףיוא PT טפור דנָאפ רעד .ל"ז דנַאגנייר םהרבא 'ר רעטעפ םענעברָאטש

 ."םהרבא ,VW ןעמָאנ

 סעדעי ןדנעפש וצ טעטכילפרַאפ PT ןבָאה תוחפשמ עטנַאמרעדנביוא יד

 ךיוא ןטייהנגעלעג ענעדישראפ ייב ןבָאה ,רעטעּפש .י"ל 500 ןופ עמוס א רָאי

 טעטימָאק רעד ONT טנייה PA ןוא דנָאפ םעד IS טרעייטשעגייב OMAN ערעדנא

 .י"ל 5000 רעבירַא טלייטעצ

 ןייז ,ןייז ךישממ PR ןרעטיירברַאפ PT טעוו דנַאפ רעד זַא ,ןבָאה רימ

 .טייקיטעט ערַאבטכורפ

 :ךיז ןעניפעג טעטימָאק ןיא

 ,(יקסרוג) ַאישזדַאי ילארשי ,שרעה רעצנַא ,(יקסווָאקירטס) םקיחא ןתנ

 .(סלעזיימ) ַאקנַאי שטיוועקטונ ,יכדרמ שטיווַאקשַאמ

 ,טייקיטעט רעוויטקא IND גנוקיטעטשַאבקנַאד

 ינולא .א ןאמסדנַאל-רעלטסניק ןופ טנכייצעג לַאניגירָא

 .754 טייז ףי'א
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 קנעדנָא םעד ןקיבייארַאּפ IND עיסימָאק יד 4

 ןדיי רענינָאק יד ןופ

 םעד ןקיבייאראפ ONT טעמדיוועג טרעוו טייקמַאזקרעמפיוא טפיוה יד

 ,רָארעט-רעלטיה םעד PD תונברק עטכַארבעגמוא יד INI קנעדנָא

PXסעדעי רעבמעווַאנ  AN?גָאטרָאי םוצ  TIDעיצַאטרַאּפעד רעטשרע רעד  

 ףיונוצ ךיז ןעמוק תורכזא יד וצ .הרכז IN ןייא רימ ןענדרָא ,ןדיי רענינָאק ןוכ

 -נעמַאזיצ םעד ןכעלגעמרעד סעימעדַאקַא-רעיורט יד .דנַאל ןצנַאג ןופ רענינָאק

 -עצ יד TD ןענייווסיוא ןקידתופתושב ַא IND ,הטילּפה-תיראש רעד ןופ ףערט

 ,רעצרעה עטקיטולב

 ךאנ הבצמ ַא טי בעגנייא רימ ןבָאה ןורכזה רה ןפייא האושה ףתרמ ןיא

 .* ןינָאק ןופ ןדיי ענעמוקעגמוא יד

OXFהרכזא רעד תעב םוידיזערּכ  

 .673 טייז עז *
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 עטעדרַאמרעד

 ןדיי

 םענופ

 רעגַאל-סטעברַא

PN 

 וואקראשט

 .(ןינָאק)

 יד

 ענעלַאפעג

 ןענעז

 טיול

 םעד

 גנאלראפ

TD
 יד 

 .ס

 טייל-,ס

 ןבָארגַאב

 ןרָאװעג

 ןפיוא

 ןכעלטסירק

 שזַאטנעמצ

PN 

 ןינָאק

 ןכָאנ

 גירק

 טָאה

 יד

 עשיליופ

 טכַאמ

 טלעטשעגפיוא

 א

 הבצמ

 טימ

 א

 דודיןגמ

 ןפיוא

 ,רבק-רעדירב

 סָאװ

 טגָאלש

BX 
PT 

 ןפיוא

 טנורגרעטניה

 ןופ

 .םימלצ

 רעד

 ןַאקרַאּפ

 זיא

PNR 

 רָאי

1965 

 טיובעגפיוא

 ןרָאװעג

 טיול

 רעד

 וויטאיציניא

 ןוא

 ןטסָאק

OVID 

 'ה

 יול

 ַאקשטנָאמ

PR 

 .לארשי



 "דימת-רנ; 5

 בוח םעד טָאה רבח רעדעי ןכלעוו ןיא ,ךוב לופטכַארּפ א זיא "דימת 43,

 רעד (1 :ןעגנוליײטּפָא 3 DNA ךוב ONT .עילימַאפ ענעמוקעגמוא ןייז ןבײרשוצניײרַא

 םישודק יד (2 ,(רבח םענופ PAWN ןפיוא) החפשמ ענעמוקעגמוא ןייז ראפ רבח

 ןיא טײלסדנַאל ענעברַאטשעג יד )3 ,ןזָאלעגרעביא טשינ םענייק ןבָאה סָאװ

 .לארשי

Tpטרעוו רפס םעד  PINןינַאק ראפ לעיצעפס א טנעיילעג הרכזא רעדעי  

 .םימחר אלמ לא רעטסַאפרַאפ

 -רוכזי םוצ גנוטיירגוצ סלַא ,1957 ODT ןרָאוועג טריפעג זיא Pan“ רנ, רעד

 .הליהק רענינַאק רעבורח רעד ןופ ךוב

 -- "דימתדרנ, םענופ טעטימָאק רעד

 ןרהא (יקסניפיל) ינולא ח"ח

 (גרעבנעטסריפ) בקעי ןומצע

 (קעינעה) יבצ שטיווַארעזַא
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 ךוב-רוכזי סָאד 6

 זיא ,ןינָאק PR ןדיי עטקינייפרַאפ יד ןופ לרוג םעד pr ןסיוורעד ןכָאנ

 ,הליהק רענעטינשרַאפ רעד הבצמ א ןלעטשפיוא ףרַאד ןעמ זַא ,ןרָאװעג רָאלק

 רעד ןגעוו ןרעוו טלייצרעד לָאז סע ןכלעוו ןיא ,ךוב-רוכזי א PD םרָאפ רעד ןיא

 ןוא ןפַאש ריא ,ןדייל ןוא ןדיירפ עריא -- ןינָאק PR גנורעקלעפאב רעשידיי

 -ןשטנעמ עשירעלטיה יד ךרוד גנוקיליטרַאפ רעקיטליגטנע רעד זיב םוקמוא

 ךיז לָאז סָאװ ,טעטימָאק רעטיירב א ןרָאװעג טלייוועג זיא סע .ש"מי רעסערפ

 .ןינע םעד טימ ןעמענרַאפ

 רימ ןבָאה ךוב-רוכזי םעד ןופ ןבעגסױרַא ONT ןכעלגעמרעד וצ ידכב

 ןדנגלָאפ טקישעגסיורַא טָאה טעטימָאק רעד .לַאירעטַאמ ןעלמַאז וצ ןסָאלשַאב

 : טלעוו רעצנַאג רעד רעביא םירבח עלַא וצ ןגיוב-עגַארפ

 : ןגארפ עדנגלַאפ טימ ,רבח רעביל ,ריד וצ ךיז ןדנעוו רימ

1 

2 

5 

 .ןינָאק ןגעוו גנובײרשַאב זיא סע עכלעוו ץיזַאב POT ןיא זיא יצ

 -טסָאּפ ,סעיפַארגָאטָאפ ,רעדליב זיא סע עכלעוו ץיזַאב PT PNR זיא יצ

 -נעזרעפ ,טָאטש רעד TD ןלייט ןעז וצ זיא סע עכלעוו ןיא ןטרַאק

 ,םויזאנמיג ,שרדמה תיב ,עגַאגַאניס ,סעיצוטיטסניא עשידיי ,ןטייקכעל

 .א .א תורבקה תיב ,ןלַאטרַאװק עשידיי ,קראמ-רעפעט ,טַארטסיגַאמ

 ,קנַאב ןשידיי ,ןעייטרַאּפ ,סעיצַאזינַאגרָא ןופ ןעלפמעטס ,סעיצַאמיטיגעל

 ,ןייאראפ-םירחוס ,דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה ,קעטָאילביב ,ןטלַאטשנַא

 -רוטלוק ,.ל .ק .ק ,ןבולקיטרַאּפס ,הליהק ,תורבח ,סעסַאק םידסחיתולימג

 .ןזיירק

 ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ TD ןרַאלּפמעזקע ,ןרושָארב

 ,ןעגנולעטשרַאפ TD ןעמַארגַארּפ ,ןטַאקַאלּפ ,ןינָאק ןגעוו רעדָא ,ןינָאק

 ערעדנַא ןוא תולבק ,ןעגנודאלנייא ,ןטכיראב ,ןפורפיוא ,ןטַארעפער

 .ןלַאירעטַאמ

 רעד PR עיגָאלָאריטרַאמ רעד TD טנַאקַאב ריד ןענעז םיטרפ עכלעוו

 -- 1939 רעבמעטפעס) ןינָאק PR עיזַאווניא רעשטייד רעד ןופ טייצ

 .(גירק עדנע

 דאב רעשידיי רעד ןופ ןעגנורעדנַאוו יד ןגעוו טנַאקַאב ריד זיא סָאװ
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 ,ץעשזדָארג ,ץעיװָארטסָא) שוריג ןופ ןטייצ עטשרע יד PR גנורעקלעפ

 .(רעטרע ערעדנַא PR ווָאפעזוי

ONT 7ןבעל ןשידיי ןגעוו ןביירשאב רעדָא ןלייצרעד וד טסנַאק  PR 

 .ןינָאק

 -רעד ןביוא יד ףיוא ןרעפטנע PT ךאנ ןייז ראבקנאד ריד ןלעוו רימ

 לָאז סעכלעוו ,ךוב-רוכזי ONT ןבעגוצסיורַא וד טספלעה טימרעד .ןגַארפ עטנַאמ

 .ןינָאק ןשידיי ,םענעמוקעגמוא רעזדנוא ןופ לֶאמקנעד רעקיבייא סלַא ןביילב

 םוטנגייא סלַא טרעכיזעג ןביילב ןלאירעטַאמ עטקישעגוצ עלַא :גנוקרעמַאב

 ,סורג ןשירבח טימ .רבח םעד ןופ

 .תוברתה תדעו

 עטגנערטשעגנָא יד INI ןוא .ןפורעגּפָא קינייוו רָאג ךיז ןבָאה רעדייל

 ךוב םעד PD ןבעגסיֹורַא סָאד טכעלגעמרעד JANA םירבח עטלייצעג PD טעברַא

PXטגיל סע יוו םרָאפ רעד  INDךייא ! 

 זעוועג לָאמַא זיא ON ,םעלַא ךָאנ הבצמ עקיבייא ןא יוו ןעניד סָאד לָאז

 .ןינָאק שידיי

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא PSR לארשי PR הטילּפה-תיראש יד IN APN רימ

 PX "ךשמה, םעד -- ץֶארפש ןגניי םעד ןצישַאב טנעה עכעלרעדירב טימ ןלעוו

 ם טנדיי רענינָאק ןופ טייק ענעדלָאג יד רעטייוו ןעניפש ןוא לארשי ןטיינַאב

 .םולש ןוא טייקכעלרעדירב ןוא

 ןרָאװעג טלייצרעד ןינָאק שידיי ןגעוו זיא ץלַא טשינ זַא ,ךעלגעמ זיא סע

 DYN ןוגרא רעד זַא ,ךעלגעמ PIN זיא'ס PN WAX ןפָאה רימ ,ךוב-רוכזי םעניא

 IY PR ךוב-רוכזי PD עגַאלפיוא עטייווצ ַא ןבעגוצסיורַא ןעמיטשַאב

 רימ ןלעוו ,ןעניפעגּפָא טייצ רעד טימ ןלַאירעטַאמ ערעדנַא ךָאנ ךיז ןלָאז

 .ךובירוכזי םענופ רעציזַאב יד וצ ןקישוצ ןוא ןקורדּפַא סָאד
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 תדלומה תנגהב ולפנש ונריע ישודק

 לארשי ןיא ענעלאפעג םישודק

enהע לאם  Spee ae os eaנארט אי  ODT eteדעט עט טשעט  ae MEE ny000 ו  

 ד"יה ךרייב (קיזייא ןב) סחנפ

 הצרא הלע .ילעופ ינויצ ךוניח לביק ותונטקמ .1910 תנשב ןינוקב דלונ

 לכ לע בבחתה וב ,"בוכורוב, ץוביקב הרשכה לש םינש ירחא ,1933 תנשב

 .וירבח

 .בשומל ותוא AMT ישפנ טקש יא .ןוטב ינבלב השק Tay ביבא-לתב

 ץובק יאצוי לש םירבח תצובק oy רבע ,תוערואמה ץורפ םע ,1926יב

 הדובע ופידעה םיקינבשומהש ינפמ הקוסעת ילב בבותסה .הדע תעבגל 'זדול

 תקולחב הדובע לביק ןאכ .הפיחל רובעלו םוקמה תא בוזעל ץלצנו ,תיברע ,הלוז

 .ונריע ןב לצא ,חרק

 אוהו ,בוטה ובל תא חליפש יברע רודכמ לפנ ,1929 -- ט"צרת רדאב 'חב

 -- ו"'צרת תוערואמ ישודק ןיב "הרובג ,ןורכיזה ,AY ןורפסב םשרנ ומש .28 ןב קר

 .ט"צרת

 .רוגי ץוביקב הדובעה תרוסמ תא ךישממה ,ןטק ןבו השא ריאשה

 .םלועל ונבריקמ שומי אל ורכז

 ה"בצנת
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 ד"יה יקסבוכימ לשיפ

 רבע ןינוקל .'זדולב 1914 תנשב דלונ יקסבוכימ לשיפ

 םידב תונח וחתפ םש ,1925 תנשב ותחפשמ ינבו וירוה םע

 היה תווצמ ירמוש םישנא .קחודב וסנרפתהו ידדצ בוחרב

 .השקה םבצמ לע וננולתה אל םלועמו

 תדוגאב םיליעפ pa םהיבא תובקעב וכלה םידליה

 .לארשי

 .יטנגילטניאו עונצ ריעצכ לשיפ ןייטצה וירוענב רבכ

 תויורחתב ףתתשה ,ונריעב םיבוטה םיאטמחשה ןיב היה

 .תונייטצהב םייס דימתו טמחש

 ."לביטש,ב וירבח לכ לע בוהא היה

 ירירע הצרא הלע ,לארשי תדוגא םעטמ טקיפיטרס לביק 1926 תנשב

 רדתסה ףוסבלו םויקה תמחלמ תא םחלנ תונושארה םינשב .הפיחב עקתשהו

 .הפיחב קוקיזה יתבב הדובעב

 ,קוקיזה יתב לע םייברע םיחצור לש העודיה תולפנתהה תעב ,1947 תנשב

 תא איצוה טפנה תויבח ןיב .עורפה ןומהל ןברק ,וירבח םע דחי ,לשיפ לפנ

 .הכזה ותמשנ

 .ורכזל הבצמ ולא תורוש ויהי
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 ה"בצנת
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 ד"יה סורסייו תחפשמ

 ידי לע זומתב 'יב ביבאילת תצצפה תעשב ,רורחשה תמחלמב ,1948-ב

 ובש טלקמה ךותל הרקיתה ךרד הרעבת תצצפ הרדח ,רקובב תבשב םירצמה

 .הקלדנו סורסיו תחפשמ האצמנ

 דוע ןכו ,קוניתו ארזע םנב ,הלה ותשא ,סורסיו םחנמ ,הלוכ החפשמה

 םילוחה תיבב ותמ תרחמלו ,השק ווכנ ,טלקמב תע התוא ויהש םישנא רפסמ

 .םיישונא לע םירוסי ךות

 הלעב םע דחי ,(אקסלוק בוחרמ יקסילאק השמ לש ותב) סורסיו הלה

 .1933 תנשב ןינוקמ הצרא ולע ,םחנמ

 לבקתנש דע ,ןטק אל ץמאמ ךות הסנרפ ואצמו הדובעב ורדתסה םה

 .למשחה תרבחב הדובעל םחנמ

 החפשמה לש הייח ליתפ תא תחא תבב החפיק טלקמב העגפש הצצפה

 .הלוכ

 ה"בצנת
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 ליז זפ בקעי

 םויב םילשוריב דלונ ,זפ (הלקנעי) בקעי

 ,וירוהל ,(11.6.37) ז"צרת nan שדוחל ינשה

 דכנ ,(ספ) זפ החמשו (קידצ תיבל) הקבר

 .ןינוקמ קידצ ךונחל

 תרישו 1955 טסוגואב ל"הצל סייגתה בקעי

 ליעפ IND ףתתשה Www דודגב רייסכ

 דחאבו ,וירחאש םינורמתה לכבו יניס עצבמב

 בוזעל בריס תאז תורמל .ובגב השק עצפנ םהמ

 תשש תמחלמ דע התא ראשנ ,ותגולפ תא

 הלילה ברקב לפנו םחלנ התרגסמבו ,םימיה

 .הפגפג-ריבל תיברעמ ןוינחב לודגה

 -כישו תוגיהנמ רשוכב טלבתה תורישה ךשמ

 .הקומע תיאבצ היצנגילטניאבו ,םילועמ עונ

 הרבחה .הרגישה רסוח והז אבצה ייחב הפיה לכ, :בתכ ולפנ ינפל

 לארומ לעב ,ונלש ומכ אבצב תרשל האג ינא ..םיקדהתמ םיסחיהו םינייוצמ

 "לכל תונוכנו הובג

 ,לודג םוי, הז היה יכ וירוהל בתכ םימיה new תמחלמל ןושארה םויב

 ."הלאכ םימי דועל הווקמ ינאו

 ןוכיס ידיל דע ,תע לכב רוזעל ןכומה רבחה דימת היה וירבח יניעב

 .הלועמה דקפמהו עמשוממה לייחה היה וידוקיפ יניעבו ,ומצע

 לע םיירצמ םיקנט תפקתהב ועגפנש םיעוצפ ץליחש תעב לפנ הלקנעי

 .(8.6.67) ז"כשת רייאב ט"כ ,ישימח םויל רוא ,הפגפג-ריבל תיברעמ ןוינחה

 תא הארשמ MwA הצקב םייובש תריקחב poy הפקתהה הליחתהשכ

 תיפצתה ןיצק תא הניפש רחאל .םיעגפנ תונפל ץר -- רעוב דוקיפה לחז

 םושמ ,ומע ראשיש עוצפה לש תוברה ויתורצפה תורמלו ,םיחטבמ םוקמל עוצפה

 הצר אוה .ברקה םוקמל הלקנעי רזח ,תפסונ םעפ ומצע תא ןכסיש םעט ןיאש

 רודכ .וילא עיגהל הכז אל ךא ,לאגי ,הגולפה דקפמ תא רעובה לחזהמ תונפל

 .םוקמב גרהנ אוהו והזח תא חליפ

 .םדאכו לייחכ ודיקפת תרכה ךות לפנ זפ בקעי

 .ךורב ורכז אהי
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 ד"יה (רצלמ) רבנע רדנסכלא ןרס

 ןב ,28.12.1940 ב ,הפיחב דלונ רדנסכלא

 -יל תא ליחתה .טור תיבל רצלמ הדעו היראל

 תירקב "םיניגמה, יממעה רפסה תיבב וידומ

 יעוצקמה רכסה תיב תא תונייטצהב םייסו םייח

 .הקינורטקלא תמגמב ,ןוינכטה Pow ?ת"מסב;

 סרוקל בדנתהו ל"הצל סייגתה 1958 תנשב

 ,טוונ רותב םייס סייטל רפסה תיב תא .סייט

 .ותליפנל דע הז דיקפתב תרישו

 לע בוהאו דוהא ,ותחפשמל רוסמ ןב היה

 ?nn“ דמע הנשה .וידוקיפו וידקפמ ,וירבח לכ

 .ןוינכטב וידימיל תא ליח

 ,קריע ימשב ,םימיה תשש תמחלמב לפנ

 .ז"כשת ,רייאב ח"כ -- 7.6.67דב

 תדוגא ר"וי ,לודג רחוס היה ,ריעה ידבכנל ךייתשה ,דניקסיז רדנסכלא ובס

 יש יתד היהש תורמל ."לביטש,ב רוביצ חילשו לארשי

 = maa ינוליח ךוניח ולבקי םיבורמה וידליש גאד

 | ותוא לע ונלשמ רעצ ,ריואה ליח ישנא ונל,

 הסיטל האירק לכל ןוכנ דימת דמעש ןנערו ריעצ טוונ

 ההובגה תיעוצקמה ותמר .הנכסב ךורכ היה העוציבש

 ."הביזכה אל םעפ ףא

 men new תמחלמ ירובג לכ רכזכ ,ורכיז,

 םכלו .םיאבה תורודה ךוניחל תפומלו תואל ונל שמשי

 יתווצ ישנאמ דחא לכב םכלכתסהב העידיהו הוואגה

 ורכזל pon ול שי ,ושפנ יאובחמב ,םש יאש ,ריואה

 ד"יה ,טור .ז .א אבסה ."רדנסכלא לש

 ."לצינ םלש oy לבא ,םכל tax רדנסכלא יכ ,הוואגב דבכה םכנוגי ואש,

 ."חצנל היהת ותליהתו ,תחא העשב םמלוע ונקש הלא ןיב אוה רדנסכלא,

 הכרעהו דובכ תעדצהב

 ודקפמ

 לאקזחי ךמוס מ"לא
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 רבמע ןרס תנמלאל ןוחטבה רש לש בתכמ

 ןוחטבה רש

 ,הרקיה רבנע המחנ תרבג

 ןכמ חקליהב ילרוא לשו ךלש ךלבאב בל לכב ףתתשהל יל אנ ישרה

 .ל"ז רדנסכלא

 לפנ אוה .ותדלומ ןעמל וייח תא ןתנ ל"ז (רצלמ) רבנע רדנסכלא ןרס

 .(7.6.67) ז"כשת רייאב ח"כ ,יעיבר םויב Sana 3 הדש לעמ ךרענש ברקב

 אוה .ההובג תיעוצקמ המר לעב ,יברק סוטמב טוונ היה ל"ז רדנסכלא

 וסוטמש ינפל תויעצבמ תוחיג עבש עצבל קיפסה רדנסכלא .האירק לכל ןוכנ היה

 .לפוה

 ונבלב ונרצינו שדוק וניה ל"ז (רצלמ) רבנע רדנסכלא ןרס לש ורכז

 .ןואגב

 .ךורב ורכז אהי

 ,רקיב

 ףולא בר - ןייד השמ

 ןוחטבה רש

 1967 טסוגוא ,ז"כשת בא
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 ...רעביא ךיז 1917 תורוד
 SQ SRB חג אה מ חמה מ מ = הפ סא BQ מ שמ את אה אה טו טס מ חת טה חה מ סמ מ שה סת ג מ םמ מ מ מ אה מ מ אמ אס אה מ ה סמ טא אס מ מ ומ ט

 דיה דחק" הוה ה ה ה החדה ה רועה עק

 : םירמאמ ייווצ עקידנגלָאפ יד טימ טקידנערַאפ טרעוו ךוב-רוכזי סָאד
 ןטלַא ןגעוו גרעבדנַאז .י רעביירש םעד ,ןאמסדנאל רעזדנוא ןופ (א
 TID ץָארּפש רעגנוי א -- ((רעוואזאמ) רבוזמ םירמ (ב TIX ןינָאק ןשידיי
 ...טייק ענעדלָאג יד רעטייוו TT טדימש'ס -- ןינָאק PR סַאטש ןטלַא

 גרעבדנַאז היעשי

 (עיגלעב -- לסירב)

 ...ןעוועג זיא לָאמַא

 ("עטרַאוו רעד ייב ןינָאק,, ןופ טנעמגַארפ ַא)

 קנעדנָא םעד טקילייהעג
 .ןעמַאמ ןיימ ןופ

 יצַארב רעד שמש ןעוועג זיא ס"ש הרבח רעד PR ONT ,טמוק ONT יוו

 שטָאכ IN ,זיא השעמ יד רעבָא .ןגָאז טשינ רענייק ןעק Any 'ר Pon רעווַאל

PXןענעז ,ןרזוע טיול סָאװ ,םידגנתמ ןדיי זיולב טנוואדעג ןבָאה הרבח רעד  

 ןבָאה ,ארמג לטעלב רעייז טימ זַא ,קר ןעניימ סָאוו ,הוואג-ילעב ןעוועג עלַא ייז

 ONT ןגעווטסעד ןופ טָאה ,ןיירַא ןטסַאק pr םלוע לש ונוביר םעד טּפַאכעגנײרַא ייז

 ןבָאה עכלעוו ,סעדייז-רעטלע סרזוע וצ [Ik טרעהעגנַא הרבח רעד PX תושמש

 עכלעוו IND טשינ טנייה ןיוש טסייוו ןעמ ON ,הקזח עטסעפ א ףיורעד טאהעג

 .םיתוכז

 רעסיורג רעד ןעוו ,ןטייצ יד ןופ ןגיוצעג ןבָאה ךיז לָאז הקזח עקיזָאד יד

 טָאה רע תעשב ,החנימ א טנוואדעג טרָאד ONT ,ערַאיפעטנָאמ סעזַאמ רעס ,דיי

 -רעטעּפ PP עזיירכרוד PT ףיוא ,1846 רָאי PR טַאטש רעד PR טלעטשעגּפָא ךיז

 .ןדיי תבוטל pr לדתשמ ךיז ,ןטשרע םעד ײלַאקינ וצ ןרָאפעג זיא רע ןעוו ,גרוב

 סערָאיפעטנָאמ טַאהעג ןבָאה NT ןעק'ס השרפה תוכימס ַארַאפ סָאװ

 טשינ טנייה רענייק ךיוא ךיז טלָאװ ,שמש רזוע ןופ ןדייז רעטלע ןַא טימ העיסנ

 ױזַא ןיוש ONT זיא PT טשינ לָאז INT יד יוו רעבָא .ןגָאז וצ ןעמונעגרעטנוא

 -עגּפָא טשינ םעד ףיוא ןיוש PT ONT רענייק TN םינומדקמ טריפעגנייא ןעוועג

 לָאז רע TR ,טייהנגעלעג ןייק טזָאלעגכרודַא טשינ טָאה רזוע 'ר שטָאכ ,טלעטש
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 ,עמערַאוו'ס PR עטלַאק'ס ןעגנאלרעד ייז ,םידגנתמ "ענייז, ןּפעשטרַאפ טשינ

 .טָאטש רעד PR םיסחוימ עטסערג יד PT טגעמעג ייז ןבָאה

ONT TIXןעוועג זיא ייברעד עקידשודיח , INטשינ וליפַא זיא םענייק  

 קידנעטש זיא טלַא TN גנוי ,טרעקרַאפ .תומוערת ON ףיוא TINT IS ןלַאפעגנייא

 יוו ןעז וצ עוואקישט ןעוועג עקַאט זיא'ס PR .ןרעהוצסיוא םיא ןלעב x ןעוועג

 קידנעמורברעטנוא רעגניפ ץיפש יד ףיוא ןייג Tan טגעלפ סָאוו ,דיי רעליטש רעד

 לבעווש טימ ךעפ טישעג ,טכָאקעצ לָאמ א טימ ךיז טָאה ,ןוגינ ןקידסקיבדרַאפ ַא

 DONT רע יוו ,קידנשטפעש טעמכ ,תומיענב ןדער וצ ןביוהעגנָא קירוצ דלַאב ןוא

 .ןייז וצ סייפמ ,ןעמוקוצנגעקַא ןצעמע ,ןטעלגרַאפ וצ סעפע ןעוועג ןווכתמ ךיז

+ 

 ןריפ םיטַאבעלַאב ייווצ .ס"ש הרבח רעד ןיא ,ירפ רעד PN גָאטדןכָאװ א

 .ןענוואד ןכָאנ ןיליפת ןוא תילט ןגיילפיונוצ םייב סעומש א ךיז ןשיווצ

 ןָא לָאמ א טימ ךיז טפור ,רעקידנגייווש ַא ךיז קידנרעהוצ ,שמש רזוע

 : ץיה טימ

 גָאז ךיא ?ןעז טשינ ןעמ ןעק םינפ סטָאג זַא ,סָאד רימ טגָאז רעוו ןוא --

 ןלעטש ייז זַא ,עבט ַא ןבָאה ןשטנעמ !ןעד סָאװ INI EN? INP ןעמ IN ,ךייא

 .טשינ MT ןעעז ןעז רָאנ ,ןגיוא יד טימ ןצָאלג ,ןקוק קעווַא ךיז

 ןופ ןייגסיוא ,ןרַאג זומ ןעמ TN ,םינָארַאנ יד ,טשינ ןעייטשרַאפ ייז

 !ןעז ןלעוו עקַאט ON זומ ןעמ ,שינעקנעב

 עטכַאמרַאפ טימ וליפא Pw !ןעז םיא ws we ,רעדירב ,טלָאמעד טשרע

 ! ןגיוא

 ...לָאמ ייווצ ןעזעג PI ON בָאה WSK PR ,ינאו

 PAN .טכירעג עקַאט ךימ ךיא בָאה םעד ףיוא !אהא ? ןעזעגסיוא טָאה רע יו

 ךָאד זיא ךייא רַאפ .ןעזסיוא םעד ןיא רקיעב רָאנ ךָאד טייג ךייא !ךייא ךיא ןעק

 ךייא טייג רעטייוו ןוא םינפ תרדה רעד ,דרָאב ענייש יד ,שובלמ סָאד רקיע רעד

INTטשינ  HX 

 ןצנַאג PR דיי ַא ,חוליג א זַא ,ןייא טשינ לָאמ ןייק por טלַאפ'ס רעבָא

IXדרָאב ַא , ONOטשינ רע טזייוו תוחקיפ סיורג ןייק סָאװ ,לשטנעמ א סעפע טרָאד  

OTNןיא  PRרע ןעק ,טנװַאהַאב קירעביא טשינ ךיוא רע זיא תויתוא עניילק יד , 

 זיא םסרופמ רעטסערג רעד סָאװ ,הגירדמ ַאזַא וצ ןכיירגרעד לָאמַא ,ריא טרעה
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 סָאוו ,לגניי א ,דניק א וליפא טמענ !ךיא דער סָאװ רעבָא .הכוז טשינ וצרעד

 ...רע אקווד IN ,ןפערט לָאמַא ןעק ,ןיליפת ןייק טשינ ךָאנ טגייל

 ךייא ךימָאל !ןסקָא יד ראפ רעקַא םעד ןלעטשקעװַא טשינ ךימָאל רָאנ

 .ןעוועג זיא יז יוו ,ךַאז יד ןלייצרעד

++ 

 ART טשינ TOR PR ןעק ,ןעוועג טלָאמעד pa ךיא טלַא on ,ךעלטקניפ

WDןיינ  TNXרָאי ןעצ רשפא . PNטייצדרעמוז ןעוועג זיא'ס זא ,רָאנ קנעדעג . 

 שרדמה-תיב ןסיורג PK ןוא ,רעשל PR ןעוועג זיא'ס TR ,טנערבעג טָאה Pr יד

 ףיוא זיב טפוטשעג ךיז טָאה ןעמ .גנע ןעוועג גָאטימכָאנ ןקידתבש םענעי זיא

 ,ןאמרעגנוי רעטכיילבעגסיוא ןא ןענאטשעג זיא'ס ּווו ,רעמעלַאב ןופ ךעלפערט יד

 טמַארטשעגניירא ONT סָאװ ,טכיל טימ ןסָאגַאב בלַאה ןוא ןטָאש ןיא בלַאה

 ,רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד

 ND“ יו ןעזעגסי א ONT ONT ,םינפ טרעגָאמעגּפָא IN טַאהעג טָאה רע

 תעשב ןגיווואבטימ רדסכ PT טָאה סָאװ ,דרָאב רעלָאמש רעד בילוצ טרעגנעל

 .השרד ןייז

 ןשיריזנ NIN ןופ ןעמוקעג טשינרָאג טלָאװ יז יוו ,םיטש רעקיטפערק ַא טימ

 רעד PR טבעװשעגמורַא JANA ONT ,דייר סעפע ןעגנוזעגסיורַא רע טָאה ,ףוג

 טנעוו יד ןשיווצ ןביילברַאכ טכרַאדעג קידנעטש ףייצ ןיוש ןטלַאוו ייז יוו ,ןטפול

 : שרדמהיתיב ןופ

 ?רעּפָאטכַאלש ערעייא WN ןגיוט VAN ךַאנ,

 ןבָאה CW TR ליוו ןסקָא ןוב טולב סָאד

Ddו טייקיטכערעג רעסעב  

 !םותי םעד טפלעה

 "!הנמלַא רעד WO ןָא ךייא טמענ

 זיא JN יד ראפ WORD ,טייקיטכיל א סעפע ןעגנַאגעגפיוא זיא Dn ןיא ןוא

 ,סטכאנ-וצ-קיטיירפ ןקיטכענ PD שיטדתבש רעטמותירַאפ רעד ןענַאטשעג INI רימ

 ..שודיק טכאמעג TN ןָא-ןביוא ןענַאטשעג זיא לגניי-רדח א ּוװ

DX PT ןעגנולקעגּפָא לוק pr טָאה שרדמהיתיב ןליטשיקיטכרופ pr 

 ,סעכ ןָא WAX ,ןערב א טימ ןעמוקעג ןענעז דייר-ףָארטש עקיזָאד יד
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 PMO זַא ,ןעוועג רשבמ ןבָאה דייר ענייז ןוא רענוד רעטייוו א יוו ,קיטפערק

 To ןזָאל טשינ םיא PR ןטנלע ןרַאפ ןלעטשנייא Pr טעוו ONT ,רעצעמע ָאד

 | .הלווע ןייק

 ,םענעסעגרַאפ טשינ רועיש ַא םיא ןיא ןענופעגּפָא ךיא בָאה ,טלָאמעד טשרע

PK Orזומ  ONסָאװ ןוא ןעזעג ןבָאה לָאמַא רעירפ ןיוש  PRןעק  ONןיוש  

 ךימ INT ךיא ןוא ןגיוא יד רַאפ ןעלצנילב ןעמונעג רימ טָאה'ס .גנַאל ןופ

 ...טנָאמרעד

 טלָאמעד PI PN יצ ,יונעג ףיוא ןגָאז טנעקעג טשינ pr טלָאװ רעדיוו

 INT עטַאט JP IR ,רָאנ קנעדעג PR .טשינ יצ רָאי APH יוו רעטלע ןעוועג

 טגָאזעג ךיא בָאה ,טכַאנ רעד ףיוא ןוא ירפ רעד ןיא .טַאהעג טשינ ןיוש ךיא

 זַא ,טסּווועג טוג בָאה ךיא .הליפת-לעב םעד ןבענ דומע םייב קידנעייטש ,שידק

 .םותי א ןיב ךיא ןוא הנמלַא ןַא זיא עמַאמ יד

 ןביילב וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא OND טפָא ןוא טקנערקעג JO א INT ךיא

 .ןסיורד םעד ךיז OND קידנעעז טשינ בוטש PN געט עצנַאג

 ןסע ןעוועג זיא סָאד .ןדייל טנעקעג טשינ קרַאטש ךיא בָאה ןכַאז ייווצ

 .ןייג ןפָאלש ןוא

 טעב ןיימ ייב ןסעזעג עמַאמ יד זיא ,טכַאנרעדפיוא ןַא ןיא ,לָאמ ןייא

TINןעורסיוא ךיז טלָאװעג ןבָאה ןיילא זומ יז .ןפָאלשנייא לָאז ךיא זא ,טרַאוועג  

 ריא ייב ןפיוק ןגעלפ םינוק יד .םינוק עריא ןשיווצ ןפיולמורַא גָאט ןגנַאל א ךָאנ

 ןופרעד ןוא טײקשיטַאבעלַאב רעייז OND ןטייקיניילק ערעדנַא ןוא ףייז ךעלקיטש

 .הנויח לסיב ריא טכַארבעגסױרַא יז טָאה

 -עגנייא טשינרָאג רימ זיא'ס ןוא קירעפעלש ןעוועג טשינ רעבָא ןיב ךיא

 םינפ AIP ריא ףיוא טקוקעג PX בָאה .דימ ןייז רָאג ןעק עמַאמ א זַא ,ןלאפ

TNטשינ ןוא טייקדימ יד ןעזעג טשינ ,גרָאז ןופ טלצנורעג זיא'ס יוו ןעזעג טשינ  

 זיב ?סָאװ OND TIN PONT ראפ :ןגַארפ עניימ טימ ןטישרַאפ וצ יז טרעהעגפיוא

 : טגערפעג ANT ךיא

ONT IND --ןוא עטַאט ַא ךעלגניי עלַא ןבָאה  “PNטשינ ? 

 :טרעפטנעעג YARD יד רימ טָאה

 רעד זיא עטַאט ןייד .טשינ םיא טסעז וד רָאנ ,עטַאט ַא ךיוא טסָאה וד --
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 יוו ,ביל ךיד טָאה רע רעבָא ןעז טשינ ןעמ ןעק םיא TN למיה ןיא רעטָאפ

 TS ןענרעל וצ JO א Wr רָאנ טספרַאד וד .דניק por ביל טָאה עטאט רעדעי

 ריד ראפ ןעמעננָא קידנעטש ךיז רע טעוו ,ןדמל א ,דיי רעמורפ א ןסקַאוופיוא

 ...הלווע PP Wo ןזָאל pws ריד לָאמ ןייק ןוא

DONT PINעמַאמ יד טגָאזעג . ALT PNטגָאז עמַאמ יד זַא ,טסּוװעג  PPלָאמ  

 ? ןביילג טלָאזעג טשינ ריא PN ANT ON רַאפ ,ןגיל ןייק טשינ

 יד .ןפָאלשעגנייא דלַאב טשינ PI PN םגה ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ ANA ךיא

 .ןיילַא ןבילבעג PA PR ןוא ?BOX יד טײרדעגּפָארַא טָאה עמַאמ

 וצ טַאהעג ארומ PP טשינ INT ךיא סָאװ ,לָאמ עטשרע ONT ןעוועג זיא'ס

 ףוס-לכיףוס ךיא ןיב יצ +ךאוו ןגעלעג ױזַא גנַאל ךָאנ ךיא pa .ןייִלַא ןביילב

 .רעמיצ PR קיטכיל ןרָאװעג רעדיוו זיא'ס זַא ,קנעדעג PN רעבָא ? ןפָאלשעגנייא

 .םינפ ןיימ רעביא ןגיובעגרעבירַא Pr ןוא טעב ןבענ ןענַאטשעג זיא רעצעמע

IW INDטלָאװ ןרעדנא  Po PXרעבָא ,ןקָארשרעד קידארומ ןעוועג  INT ANT PR 

 לָאז רע TX ,טרַאװעג בָאה ךיא !למיה PR רעטָאפ רעד ,רע זיא'ס זַא ,טסווועג

 ,.טלכיימשעג ןוא טקוקעג רימ ףיוא זיולב טָאה רע רעבָא ,ןגָאז סעפע רימ

 ליומ ONT טַאהעג וליפא ןיוש ANT PN .ןגָאז טלָאװעג סעפע םיא PN בָאה

 רימ רע טָאה ,טסּוװעג ץלַא ןיוש סיורָאפ ןופ טלָאװ רע יוו ,רעבָא ,טנפעעג

 .טלכיימשעג רימ וצ רעדיוו ןוא ליומ ןפיוא רעגניפ ַא טימ ןזיוועג

 ,טפאשביל עסיורג יד זַא ,ןענַאטשרַאפ טשרע ךיא INT ,רעטעפש ןרָאי ךס ַא

DAD INDןרָאוועג ןפַאשַאב טשינ ךָאנ זיא'ס לייוו ,דייר ןייק טשינ  ONTטרַאוו , 

arןגייווש סָאד יוו קילייה ױזַא ןייז לָאזס ... 
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 םיעוגע ג

 (םתוארל יתיכז אלש -- ןינוקמ אתבסו אבס רכזל)

 ףרוחה לש ואוב תא תרשבמ הרירקה חורהשכ ,תבשה יברעמ דחאב

 .תיתחפשמ הדועס רחאל ,ירוה תיבבש םיחרואה רדחב ינאו ילעב ונבשי ,ברקתמה

 .ימא OY יתחחוש ינאו יבא םע חחוש ילעב ;אמויד ינינעב ונחחוש

 .םינטק םידלי לש םנושלב המצעל תלמלממ ,הקחיש הנטקה יתב

 ,!אתבס, "!אבס, :הרזעל הארקו הצרא עתפל הלפנ קחשמ ידכ ךות

 .אתבס לש תוניגמה היתועורזב םימוחינ האצמ הרהמבו

 רז לילצ לעב אוה תאז םע דחיו ,בטיה יל אוה רכומ ...אבס ,הזה יוניכה

 .יבלו ינזא תא טבוצ אוה ינש רוהרהבו ,קוחרו

 .וב שמתשהל יתיכז אל םלועמ

 אתבס לש ןשונ ןשי שרע רישמ ,אבס לש ףוטילמ תונהל יתיכז אל םלועמ

 חולסל דימת םינוכנ :םהידכנל םיקינעמ םהש הנדעהו ךורהמ תונהל יתיכז אל

 ,טועפ הגה לכמ ויתודג לע רבועו שגרתמ םבילשכ ול בישקהל דימת םינוכנ ,דכנל

 .דכנה עימשמש לילצ לכמ

 םהידכנ ןיבל ירוה ןיבש ןילמוגהו תועירה יסחי לע הפוצו ינא תבשוי

 אל ינאש והשמל םיזע םיעוגעג לש ,האנק לש קד שגר ול רבוע שחור יבלבו

 אבס לש םנורסחב בטיה ינא השיגרמ ,םא יננהש תורמל יכ .ונמט תונהל יתיכז

 .ילשמ אתבסו

 .םייחה ןיב םניא ןמזמ רבכ ,ןינוק ריעה יבשות ויהש ,יתבסו יבס ךא

 םיזאגה יאתל וחלשנו וחצרנ ,ריעה לע ינמרגה ררוצה תולעב ,1939 תנשב

 .תרוכה ןהילע הלעש תורקיה תושפנה ןתוא ןיב ויה יתבסו יבס .תוחפשמ תואמ

 ומק ,הלודגה תידוהיה הליהקהמ ,המחלמה רחאל ורתונש םידירשהמ

 אבסה תא תוארל וכז אל ,ינא ינומכ ,םהמ םיברש ,םידלי ודלונו תושדח תוחכשמ

 .ארקהל וכז םמש לע קר .אתבסהו

 ,הרומג תויעבטב םהינב יפמ תועמשנה ,"..אתבס ..אבס, םילימה :ןכלו

 .דואמ דע הגונ ,הגונ הלילצש ,הקוחר תועמשמ תולעב ןה

 רבוזמ םירמ

 (יקסילק תיבל)

 .ןויצל ןושאר
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 טייז
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 1580 תנשב היה ןכ ,בוהז 1 קר םליש
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Zydow, jak jeden 2 gestapowcow 2181 dziecko mate 2 rak 

matki 1 roztrzaskat {יט ןס oczach gtowke 0 jego brzeg auta, 

a gdy matka krzyczata, cisnat יע nia gltowka tego dziecka 

tak, 26 mozg 116]28ק je} usta, nastepnie 2181 cos jakby 

wapno lub gips 2 auta 1 tem zamazat {ןס usta. 

W ten sam sposob postepowano z innymi kobietami, 

ktore mocno krzyczalty. Widziatem jak jeden 2 gestapow- 

cow chwycil mtodg tadna Zydowke, 2018281 [6ן rece w 1 

przedtem zdartszy 2 nie} sukienke i יש ogole i za te rece 

noga powiesil na drzewie, a nastepnie nozem finskim pociat 

je] prawa piers na plasterki poczem rozciat [6[ brzuch 1 

grzebal sie we wnetrznosciach. Zydowka +8 skonala na 

drzewie. Nikogo 2 gestapowcow, ktorzy tam byli nie znatem. 

Na tym protokot badania na miejscu zakonczono. — Kie- 

rownik Sadu Okr. (—) nieczytelnv (—) Sekiewicz (—) Radecki 

(—) Ciborski Protokdlant (—) nieczytelny. Za zgodnos¢ Kie- 

rownik Kancelarii (—) Skonieczna Mgr. Irena Skonieczna. — 
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Wtedy zabrali nas znow na spanie do aut, jak poprzedniej 

nocy, dajac posilek w postaci zupy kartoflanej i chleba. 

Nastepnego dnia rano mnie i dwoch moich towarzyszy wie- 

ziennych zabrano do badania na skraj polany. W pewnej 

odlegtoci od nie} w miejscu oznaczonym na szkicu 67178 1, 

ustawiono nas wzdtuz wykopanego juz tam 0010 0 wymia- 

rach mniej wiecej trzy na cztery metry w odlegosci jeden 

od drugiego. Na przeciwko kazdego 2 nas stanat gestapowiec 

2 bronia. Bylem odwrocony do dotu. Gestapowiec 28281 mi 

sie przyznac do zarzucanych mi czynow, a mianowicie do 

czytania prasy nielegalnej, do okazywania pomocy innym 

Polakom itp. Gdy tlomaczytem sie, 26 zarzuty sa niepraw- 

dziwe, kazal mi sie odwrocic twarza do dotu 1 1 

kilka razy, ze mnie zastrzeli, jesli sie nie przyznam, a jesli 

816 przyznam, to pojde do domu 1 dostane dobre stanowisko. 

Gdy to nie skutkowato, strzelit do mnie 2 odlegtosci kilku 

krokow. Nerwy moje nie wytrzymaly i upadtem do dotu. 

W swiadomosci mojej, pamietam to dobrze, przemkneta 

mi mysl, ze jestem zabity, a jednak wiem wszystko co kolo 

mnie sie 421616. Wtedy ustyszatem krzyk gestapowca “Auf” 

zerwatem sie 1 wydostatem 2 rowu. To wszystko trwalo se- 

kundy. Nie bylem ranny, czy gestapowiec chybil, czy strzelit 

na postrach, nie wiem. 

Gdy wyszedtem 2 rowu gestapowcy obili mnie szpicru- 

tami po twarzy 1 odwiezli do wiezienia w Koninie wraz z 

towarzyszami wszystkich skutych, tak jak przywiezli. 

Z Konina po kilku tygodniach zostalismy wywiezieni 

do obozu יש Inowroctawiu, a stad do Mauthausen 1 do Gusen. 

W Gusen bytem az do uwolnienia, do dnia 5 maja 1945 roku. 

Towarzysze moi nie wytrzymali obozu i umarli tam. Zwtoki 

przewozone w szarym aucie byly widocznie ludzi zagazo- 

wanych, 2 wnetrza szarego auta i ubran 2108 czuc 0 

gaz. Przypominam sobie jeszcze z polany podczas tracenia 
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poruszania sie 1 tak kazali nam spac. Krzyki bylto jeszcze 

wcigz stychac. Styszatem [6 az do zaSsniecia, ktore nastapito 

na skutek znuzenia i przejsc 0086 szybko. Na drugi dzien 

rano, kazali nam gestapowcy zakopywac dot duzy ziemia. 

Ten dot juz byt lekko jakby przyproszony ziemig. Masa 

ludzka, kt6ra w nim byta, jakby sie ulegta i opuSscita ku 

dotowi. Ciata צץ tak stloczone, ze nadal wciaz trzymaty 

sie zwioki jakby יש pozycji stojacej, tylko glowy byly po- 

przechylane na wszystkie strony. Dot zasypalismy niedo- 

1:120016 sterczaly 2 niego jeszcze rece niektorych trupow, 

jak przerwano nam zasypywanie, dlatego, ze nadjezdzac 

zaczely samochody ciezarowe 1 na 16 samochody kazano 

nam rzucac posegregowane rzeczy — osobno ubrania, osobno 

obuwie i osobno inne rzeczy. Juz po potudniu zajezdzat 

kilkakrotnie na polane samochod w rodzaju karetki pogo- 

towla, clemno szary otwierany 2 tytu 1 2 wnetrza jego po 

otwarciu drzwi wysypywaly sie trupy ludzkie mezczyn, 

kobiet 1 dzieci, rowniez Zydow. To szare auto obracato przy 

mnie trzy razy w odstepach moze godzinnych. Czy zajezd- 

2810 jeszcze, tak mnie juz zabrano 2 polany, nie wiem. 

Trupy wysypujace sie 2 tego auta, bylty poszczepiane 2 soba, 

jakby w konwulsyjnych uSciskach, w wykzywionych pozy- 

cjach, z poogryzanymi nieraz twarzami. Widziatem jak 

jeden wpil sie drugiemu zebami w szczeke, inni mieli poob- 

gryzane nosy, lub palce. Duzo wsrod nich trzymato sie kon- 

wulsyjnie za rece, widocznie stanowili rodzine. Te wztoki 

kazali nam gestapowcy rozrywac, a gdy sie 10 nie udawatlo, 

rozrebywac, odcinajac rece, nogi i inne czesci. Nastepnie 

musielismy uktadaé 16 trupy יט mniejszym rowie na polanie, 

warstwami, ciasno obok siebie, naprzemian glowami raz w 

jedna strone raz יש druga strone. Odrabane cztonki kazano 

nam utykac pomiedzy cialami. Przy mnie natozono trzy 

takie warstwy ludzi, a jedno auto 2710 jeszcze nie zladowane. 
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W pewnym momencie gestapowcy kazali zaprzestac dalej 

rozbierac sie Zydom, gdyz dot byt juz pelen. Widac יט nim 

byto tylko 2 gory ciasno stloczone glowy. Ci 2 Zydow, ktorzy 

sie pospieszyli i juz byli rozebrani, byli wrzucani przez ges- 

tapowcow do dotu na gltowy tym, co tam byli wtloczeni. 

Caty ten czas musielismy 2210786 1 szeregowac rozrzucona 

odziez, obuwie, pakunki, zywnosc, pierzyny itp. To טס 

do potudnia i wtedy nadjechato auto ciezarowe od strony 

szosy 1 zatrzymato sie na dukcie tuz przy polanie. Na aucie 

zauwazyiem cztery jakby kadzie. Nastepnie Niemcy ustawili 

motorek, ktory byt prawdopodobnie pompa, potaczyli go 

wezem 2 jedna 2 kadzi, a dwoch gestapowcow 0 

waz od motorka do duzego dotu. Motorek puscili w ruch 

i tych dwoch gestapowcow, trzymajacych weze, zaczeto 

polewac czyms Zydow stloczonych w duzym dole. Mvysle, 

ze to byla woda, tak wygtadata, 1602 napewno nie wiem. W 

miare pompowania przektadano weze kolejno do pozostatych 

kadzi. Widocznie na skutek lasowania sie wapna ci ludzie 

sle zywcem w dole zaczeli gotowac, powstat taki niesamowity 

krzyk, ze my, ktorzy siedzielismy przy ubraniach darlismy 

te szmaty 1 wtykali sobie w uszy. Do strasznego krzyku 

gotujacych sie יש dole, 0014621 sie niesamowity krzyk 1 

lament Zydow, ktorzy czekali na swoje stracenie. To trwato 

moze dwie godziny, pewno i 01026[. Nas gdy 816 0 

wyprowadzono z polany i zaprowadzono duktem lesnym, 

prowadzacym do szosy ku granicy lasu i zaraz na narozniku, 

60 odpowiada miejscu, oznaczonvym na szkicu punktem ‘4’ 

(Swiadek wskazuje to miejsce sedziemu i obecnym) zatrzy- 

mano nas. 

Dali nam napic sie kawy 1 po * kg. chleba. Tam stato 

wzdtuz granicy lesnej od pola 0 czy 7 aut ciezarowych, 

krytych plandeka. Do kazdego 2 aut tadowano nas tak, ze 

jeden 16281 obok drugiego twarza do 001081 bez 1 
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Najliczniejsza gromada_ stata w punkcie (Swiadek 

pokazuje to miejsce) oznaczonym na szkicu znakiem X. 

W ttumie tym bylty kobiety, mezezyzni 1 dzieci, matki 2 

dzie¢mi na rekach. Czy 10 byli Zydzi tylko 2 Polski, nie 

umiem powiedzie¢. Mowiono mi potem, 26 pochodzili 2 

Zagorowa. Miedzy nimi poznatem jednego krawca i jednego 

sklepikarza z Konina, lecz nazwisk ich nie umiem podac. 

Dukty, polana i las naokolto roity sie od gestapowcow. 

Oprocz przywiezionych nas trzech 2 Konina, 102צ zebranych 

juz tam razem 2 nami jeszcze 05010 30 Polakow. Skad byli 

przywiezieni nie wiem. Na dnie wiekszego dotu widziatem 

warstwe grud niegaszonego wapna. Jakiej gruboSsci byta ta 

warstwa, tego nie wiem. W mniejsze}] mogile wapna nie 

bylo. Gestapowcy uprzedzili nas, 26 las jest otoczony przez 

nich 1 pilnowany 1 jesli bedziemy ucieka¢, dostaniemy זוג[ 

w 160. Wowczas kazali gestapowcy rozbiera¢, sie zebranvm 

Zydom : najpierw tym, ktorzv stali najblizej] rowu duzego. 

Wtedy kazali nagim wchodzi¢ w oba doty i wskakiwac do 

wiekszego 0010. Krzvk 1 ptacz bv} nieopisany. Jedni Zydzi 

wskakiwali sami, nawet wiekszos¢, inni opierali sie tych 

bito i spychano do dotu. Jedne matki wskakiwaty, trzymajac 

dzieci, inne rzucaty dzieci do 6010 same, [652026 inne od- 

rzucaty dzieci na bok, jeszcze inne rzucaty dzieci osobno do 

dotu i wskakiwaly osobno. Niektore 6201881% sie u nog 

gestapowcow, catujac ich buty, kolby karabinow itp. Nam 

kazano chodzi¢ pomiedzy Zvdami stojacymi obok mogil i 

zbierac porozrzucane ubranie i obuwie. Widzialem sceny, 

jak gestapowcy podchodzili do miejsc, w ktorych mysmy 

skladali na kupki zegarki, pierscionki i יז 09016 wszelka 

bizuterie, brali stamtad garsciami te rzeczy i pchali sobie 

do kieszeni. Widzac to, niektérzy 2 nas i ja 2 niemi, przesta- 

lismy 5018086 cenne przedmioty na gromadki, lecz zegarki 

1 pierscionki rzucalismy umyslnie dalej יא las. 
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Goliny, potem skrecifo znow koto mlyna 1 pojechalo w 

kierunku Kazimierza Biskupiego. Byto widno i siedzac 

twarza do przodu, obserwowalem droge. Za Kazimierzem 

Biskupim gdy wijechalismy do lasu, auto 55760110 w lewo 

na lesna droge. Dzisiaj rozpoznaje te 6090286, jako dukt 

lesny oznaczony na szkicu Nr. 1. Auto mineto jeden dukt 

lesny poprzeczny 1 dojechato do drugiego duktu poprzecz- 

nego, biorac od strony prawej. Dukty te sa oznaczone na 

szkicu liczba 2 1 3. Nastepnie auto 2 nami wykrecilo na 

drugim poprzecznym dukcie i skierowato sie spowrotem, 

stajac pomiedzy pierwszym i drugim dukcie 0 kilka metrow 

od drugiego duktu. 

Miejsce to rozpoznaje dobrze. Wtedy nas_ rozkuto. 

Wvyprowadzono 2 auta 1 ustawiono tytem do polany, gdzie 

obecnie sa groby masowe oznaczone na szkicu 1 1 11. Sta- 

lismy tak pol godziny. Potem zaprowadzono nas na polane, 

ktorg dzis doskonale rozpoznaje, oznaczona na szkicu litera 

“A”. Polana ta byta nie tak zarosnieta jak dzisiaj. Prawie 

do duktu oznaczonego Nr. 1., zlekka tylko na ukos, w 

poprzek polany byty wykopane dwa doly. Pierwszy blizej 

duktu miat dlugosci 02010 8 metrow, szerokosci okoto 6 

metrow 1 gtebokosci 2 gora na jakie: dwa metry. Prawie 

rownolegle do niego na drugim krancu polany przez cala 

16( szerokosc byt wykopany drugi dot tej] 5810[ 1 

szeroki na 6 metrow, a dtugi na okolo 15 metrow ; Pomiedzy 

tymi rowami byta przestrzen wolna. Swiadek רע towar- 

zystwie Sedziego i obecnych pokazuje miejsca o ktorych 

zeznaje, oraz pokazuje doktadnie miejsca wykopanych 

mogil, oznaczonych na szkicu I i 11 Na okoto polany 2 

wyjatkiem kranca od strony skrzyzowania sie duktow staly 

1 siedzialy gromady Zydow, יע miejscu oznaczonym na szkicu 

litera "13". 110501 ich 0217068116 nie umiem, gdyz stali miedzy 

drzewami. 
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 ת ת 0 1 0 8 6 עת

Dnia 27 pazdziernika 1945 roku delegowany Kierownik 

Sadu Grodzkiego w Koninie, Sedzia Okregowy Piotr Duleba 

w mysl art. 254 K. P. P. dokonat zejscia na groby masowe 

w lasach panstwowych Kazimierz Biskupi, powiatu konin- 

skiego w rewirze I-szym pod nazwa “Wygoda” celem oka- 

zania ich i zbadania na miejscu w charakterze swiadka 

lekarza weterynarii Ob. Mieczystawa Sekiewicza. 

Obecni : Wojt gminy Kazimierz-Biskupi Stanistaw Ra- 

decki i Ob. Aleksander Ciborski, referent Mleczarni osady 

Kazimierz-Biskupi, jako osoby obznajmione 2 _ terenem. 

Po dojsciu na miejsce mogit masowych stwierdzono stan 

przedstawiony w protokole ogledzin Kierownika Sadu Grodz- 

kiego w Koninie z dnia 3 pazdziernika 1945 r. przyczym 

Obywatel Sekiewicz rozpoznawszy miejscowosc 1 uprzed- 

zony w mys! art. 107 k.p.c. 0 odpowiedzialnoSsci 29 86 

fatszywego zeznania zeznat: 

Mieczystaw Sekiewicz, Konin, urodzony 25 grudnia 1910 

r. lekarz weterynarji, niekarany, Polak, katolik. 

W potowie listopada 1941 roku do celi wieziennej, gdzie 

siedziatem, okoto godziny 4 rano przyszli gestapowcy i kazali 

mi sie szykowac do drogi. Skuli mi rece 1 poprowadzili do 

auta osobowego, יש ktorym zastatem juz dwoch towarzyszy 

niedoli z wiezienia z Konina, ktorzy siedzieli na tylnym 

siedezeniu w aucie, skuci jeden do drugiego za rece i nogi. 

Byli to : Orchowski Walenty 2 Goliny 1 Tylzanowski Kazi- 

mierz z gminy Rzgow. Ja usiadtem razem 2 nimi i wtedy 

skuli mi Niemcy nogi. Nastepnie wsiedli gestapowcy 1 auto 

ruszyto יש strone stacji kolejowej, skrecajac na szose do 
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newspaper in which the article about the Senator appeared ? 

I should like to obtain o copy of the item, if possible. 

Your comment that Konin is located in a district for- 

merly known as Kalish is of great interest to me for the 

reason that near the graves of Mike and Sarah Goldwater 

at Colma, California (near San Francisco) are the graves 

of a family named Kalisher, obviosly derived from former 

residence in Kalish. I believe, but cannot document, that 

they were friends of the Goldwaters. 

We will be most happy to co-operate in any way pos- 

sible, and would ask if you can provide us a few paragraphs 

telling the nature of the Jewish community in Konin, its 

size, etc., hisory. 

You will notice on the enclosed documents the name of 

Abram Karp appears a few times. Obviously he was an im- 

partant figure in the Konin community. 

Sincerely, 

Bert M. Fireman 

Executive Vice President 
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prominent location. About 1802 the came to Arizona with 

a gold rush, taking a leading part in the development of 

business on the desert frontier. Mike died in 1903, Joseph in 

1889. They had been partners until 1880, when Joe sold out 

his interest and established a separate group of stores in 

Southern Arizona while Mike and his son Morris (and later 

sons Sam, Henry, and Baron) operated in Northcentral 

Arizona. Goldwaters stores in Arizona enjoy prestige (al- 

though not quite the size) of Simpsons in London. 

After many unsuccessful attempts to obtain information 

about the Goldwasser family in Konin, we recently were able 

to establish contact with a gentleman in that city who has 

been verv co-operative in furnishing us with some material 

from archival sources. 

Enclosed you will find copies of recent correspondence 

from him, as well as a few documents he has copied. There 

are others which presently are in the hands of a local man 

of Polish extraction who kindly has offered to serve as our 

translator from English to Polish and vice versa. It is un- 

fortunate that he is at the same time a student and some- 

times there is a considerable delay (as at present) in the 

return of the translated items. 

These papers will give you the name of the man in Konin, 

should you want to get in touch with him directly. We 

deduce that he was imprisoned by the Germans and thus 

16 very sympathetic with the Jewish survivors or their re- 

latives. It is entirely possible that you know him, of course. 

I have provided anly a few details, and shall be happy 

to supplement this with more information as it is obtained 

from Konin and is translated by our local friend. I fear 

that his Polish is not perfect, however, although we greatly 

appreciate his kindness and interest. 

Could vou give me the name of the American Yiddish 
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ARIZONA HISTORICAL FOUNDATION. 

BARRY M. GOLDWATER 
President and Chairman of the Board 

Dear Mr. Sarna 

Senator Goldwater has asked me to respond to your 

most interesting letter on 25 September 1963, asking about 

his family background in Konin. Under his direction I have 

been endeavoring to collect information about the family. 

Senator Goldwater’s grandfather was Michel Goldwasser, 

born in Konin in 1821, the son of Hirsch Goldwasser, a 

publican, and his wife Elizabeth. We are led to believe 

there were as many as 21 children in the family. A younger 

son Joseph, born probably in 1825, came to the United States 

with Michel (known here as Mike) and a third brother, 

Abraham, age unknown, came at another time. There could 

have been a brother Gabriel and possibly another, Harry, 

as well as one or two sisters, who came to the United States, 

but we have not been able to definitely find links to connect 

them to Mike and Joe. 

Mike made his way to Paris, where he was in 1848 

working as a tailor and then went to London, where in 1850 

he married Sarah Nathan, a native of England, at the Great 

Synagogue. We have obtained proof of this marriage from 

Somerset House. At this time Mike anglicined the name 

to Goldwater. 

In 1852 Mike and Joe came to America, reaching Cali- 

fornia. Two years later, in 1854, sarah and the two older 

Goldwater children born in London, Caroline and Morris, 

joined him in California. They lived in mining camps in 

the Sierra Nevada for a few years and then moved to Los 

Angeles in 1858, where Mike and Joe had a business at a 
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secret enquiries. Most of the students returned to their re- 

spective schools, but one or two arrests were actually made. 

Felix Weiss escaped in the very early hours hidden in a 

baker’s van, disguised as a sack of flour and two days later 

I was informed by Tomasi that the police were on my track. 

I, therefore, took myself to the “magistrate”, obtained a day 

pass for crossing the Slupca frontier and actually left Poland 

the same afternoon with a carved walking stick as my only 

worldly possession. 

This is the story of Konin of that sensational period at 

the turn of the century and my participation in its history 

as far as I can remember it in detail. 

I visited Konin twice after then — once in 1922 to in- 

troduce my wife to my parents and again in 1938 on the 

golden wedding of my parents. 

As is natural, the town had grown enormously away 

from the atmosphere of my early years and I could hardly 

establish any contact with the new generation so that when 

I again went to Poland to attend an Esperanto congress in 

Warsaw I could not bring myself to visit Konin from where 

all my family and my friends had in one way or another 

tragically disappeared. 

No doubt, there will be other contributors who will 

continue the story which I have related here and I am look- 

ing forward to reading their essays. 
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and sneaked home. The next morning the town was 

humming with excietement in = anticipation 01 the 

common action of Jew and Gentile, the first time in remem- 

bered history. At 8 p.m. the two processions joined up, Poles 

with their banners of saints, Jews with their Sefer Torah 

marched to the Duzy Rynek (large square) where they were 

met by the Natchelnik Poviatovy who made a speech in 

Russian about “Free Poland”, and then they dispersed with 

joyful hearts. 

We, of the proletariat would not dream of common 

action with the bourgeoisie so we held a separate meeting 

on the Garnezarski Rynek (square in the Jewish district), 

and I was asked to address the working population. I did 

so in Polish from the elevation of a wooden chair in order 

to be visible by the crowd. I used all the newly acquired 

slogans about the oppression of the working classes — about 

the fight to the death against a mock parliament, the im- 

pending dictatorship of the proletariat, and so on. We then 

formed ourselves into a procession and on the way were 

joined by the Polish P.P.S. group (not too many of them). 

When we arrived before the Government offices on the Duzy 

Rynek, we were received by the police superintendent who 

came out in company of two officials and started to deliver 

a speech in Russian about the newly gained liberty. This 

was met by shouts of “Down with the Czar”, “Long live 

Poland”; after which the attendants whispered something to 

him, they apparently noticed in the semi-darkness the red 

flag and the slogans, and they diplomatically withdrew. After 

delivering a few more salvoes of slogans we returned to our 

starting point and dispersed. The day of freedom was over... 

and so apperently was the freedom. 

Konin returned to its slumber, the workers to the distri- 

bution of proclamations and the police to the task of making 
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Klotz disappeared from his parental home for good and he 

was known at the Bund headquarters under a pseudonim of 

“Pavel” which meant that he was a serious worker. 

FREEDOM DAY : 

In the meantime, parallel with the severe prosecutions 

and executions in Russia itself — freemom was advancing 

and in the summer of 1905 the Czar electrified the country 

by granting the Duma. The press was exuberant — “Hur- 

rah” — fredom has been won at last! Down with tyrany ! 

Long live the constitution ! 

In Konin the usual vacation crowd of intellectuals 

gathered and meetings, discussions, readings were the order 

of the day. The “Balabatim” community woke up suddenly 

to the hope of liberation and prepared to take part in com- 

mon with the gentile inhabitayts in a procession through the 

streets to express their loyal thanks to the Government. Of 

course, we in the Labour movement were not satisfied with 

these promises and were prepared to accept nothing less 

than street baricades in the stvle of the Frnch revolution of 

1789. To demonstrate our feelings we decided to march in a 

separate procession under oud own flag. We had to find a 

flag. So we procured three vards of red cloth, a quantity of 

gold covered paper, needles and cotton, a pot of paste and 

all this material was smuggled secretly into the cellar of the 

home of Saluz Zander. At 10,30 in the night, after the old 

people had retired, the conspirators Felix Weiss, Abram 

Sachs, Salus, my sister Yetta and a friend of hers and 

myself went to work cutting out Hebrew and Latin letters 

about 3” high and sticking the onto the red cloth. The 

slogans were “Down with the Czar’ — “Long live the 

Social Revolution’. One side of the flag was Yiddish 

and the other Polish. By 2.00 a.m. the job was finished 
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prosecution demanded the reduction of the twelve hour day 

to eight according to the doctrine of Karl Marx and doubling 

the rate of pay. we finally agreed to a compromise of eleven 

hours, but we had to drop the second claim because — well 

the apprentices received no wages at all. The “capitalist” was 

also fined one rouble to defray the court’s expenses, thus 

benefitting the Party’s funds. At the time, this was always 

taken very seriously. 

Once we received instructions from the headquarters of 

the Bund to smuggle a group of twenty Party delegates 

across the German frontier for a secret Party congress ab- 

road. He obtained from the “magistrate” twenty passes in 

fictitious names in order to pass through the Slupca frontier. 

We dressed up the delegates in “butcher’s peaked caps, and 

Chassidic long coats and after sheltering them overnight in 

Konin sent one lot by a Briezka to Slupca in the morning 

and the other lot by the same way in the afternoon. 

They all managed to cross the frontier successfully, ex- 

cept for one who, in a sudden axcess of freight forgot to 

answer to his assumed name. He returned to Konin and had 

to be sent across by means of a new permit. 

The greatest aspiration of our members was to obtain 

arms with which to destroy the Carat. We, therefore, hit on 

the plan of raising a weekly levy of five kopeca per member 

and collected voluntary contributions from outsiders and 

were able to buy one or two Browning revolvers. 

The Russians caught wind of it and three years later I 

was sentenced, an absentee, by the military court in Kalisz 

to banishment for twelve years to Siberia. The charge being 

the harbouring of arms and munitions. Several friends were 

more harshlv dealt with. Hela Fernbach who was studying 

in Kalisz and Sholem Labuszynski were continually in and 

out of prison and many tasted the feel of the knout. Henjek 
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fessors joined us and made anti-Czarist speeches and the 

magnificent oil painting of the Czar Nicholas II was cere- 

moneously burned in the middle of the hall. 

The following day all Russian higher institutions were 

closed, and a series of revolts were raised over Russia and 

Poland, which after a few weeks led to innumerable arrests 

and deportations to Siberia of the cream of the country’s 

youth. I stayed in a starving Warsaw for a further four weeks 

and then returned to my native town, where I immediately 

immersed myself in underground activities. | 

I worked for the Bund. In this group there were about 

twenty five party members of an average age of well under 

twenty. We organized classes for the teaching of Polish — 

Which was, of course, quite illegal and encouraged them to 

read Yiddish. From time to time we held meetings with 

visiting party organizers who brought with them parcels of 

socialist literature (Bibula). There were leaflets in Russian 

or Yiddish called “proclamations” and we distributed them 

to Party members, but also, in return of the payment of a 

few coppers to outsiders. One of these was Mikus Levi, who 

paid us double for the privilege of being able to show them 

around to his friends, that is, officers of the Russian re- 

giment, this giving himself an air of being in close touch 

with the left movement. 

Followinfg the Party routine we even issued from time 

to time our own proclamations, but since our hectograph was 

very inferior, they were hardly readable and I frankly do 

not know what use the members made of them. Some of 

these proclamations permeated into the soldiers barracks, but 

the real results were negligible. The Party also took a hand 

in local affairs. 1 remember presiding at a midnight sitting 

of a tribunal, before whom three tailor apprentices chal- 

lenged their blood-thirsty capitalistic tailor employer. The 
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of a daily paper into the lives of people who had never 

before had one, had the effect of popularizing the ideal of 

Zionism. Hitherto only a small number of followers of 

Haskala — of which the chief were my brother Naftali, 

to receive the Hazefira and through that medium became 

interested in Herzl’s ideal. Now, the broad masses commenced 

to discuss it and itinerary Zionist maggidim got an interested 

hearing to their drosches in the Beth Midrash. I also re- 

member the formation of a boy’s Zionist choir, in which 

I sang soprano and which was run by my brother Naftali 

and Josef Labuschinski as conductors and musical directors. 

I cannot recall the actual year of it. 

POLYTECHNIc : 

The years 1902/03 I spent in the Lowicz secondary school 

and from there I proceeded to take the examination for 

acceptance to the Warsaw Polytechnic Institute. My prospects 

of getting a place were slender indeed, since 300 candidates 

were taking the exams for the only seventeen places avail- 

able to Jews under the existing quota. To everybody’s as- 

tonishment I managed to get in and there I remained for one 

and a half years taking as my subject — mechanical engin- 

eering. During these vears I had little connection with Konin 

itself and I will, therefore, limit mvself to a description of 

the events culminating tn the unsuccessful revolution of 1905. 

The underground movement in Poland and Russia was 

steadily building up for an eruption and this had its reper- 

cussion among the student bodies in the university and Poly- 

technic. There were endless discussions between the Jewish 

Bund, the PPS an dthe SDPL. Just before Christmas I 

attended a student protest meeting in the Aula of the Poly- 

technic, which lasted from 6 p.m. until 5 a.m. next day. 

There were heated interparty discussions. A few Russian pro- 
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valuable collection and hide it in neighbouring houses. By 

evening the shelves were empty — no police appeared in 

the end. Was it a hoax and by whom ? And why ? Anyhow, 

after a few days our fears subsided; the books were all 

brought back and we continued as before. I still possess a 

printed catalogue, issued after I left Konin, which I greatly 

value, and I would be very interested to hear what became 

of the library. 

YIDDISH NEWSPAPER : 

But what use promoting culture by a library if it is not 

supported by a daily press. It is true that by that time daily 

papers printed in Yiddish started to appear in Warsaw, but 

none of them so far penetrated to Konin. Our next step, 

therefore, was to establish a paper agency. We subscribed 

to a number of papers sent us daily through the post, touted 

for readers and we rigged out a small boy — called Meilech — 

with a large linen bag with shoulder straps and setn him 

through the streets selling papers in the usual Warsaw style. 

We even put a blue ribbon round his cap and asked him to 

shout out “Hajnt, Hajnt’, but this he resolutely refused to do. 

The scheme gradually developed and after a course of six 

months the number of subscribers grew so greatly, that the 

talks in the Beth Hamidrash after Mincha were enlivened 

by heated discussions on the latest world news. 

I have vivid memories of my mother letting shop and 

household work just slide while she immersed herself in the 

contents of the newly arrived paper — the serial story of 

which she avidly followed. Naturally, this venture did not 

pay, owing to the large number of papers which remained 

unsold, but it gave my brother-in-law, Haskel Bulke great 

satisfaction to extract pennies from the Konin “Balabatim” 

in exchange for the “Culture” this provided. The introduction 
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days amassed a heterogenous number of volumes. This we 

augmented by a number of secondhand books which we 

managed to buy in Warsaw. 

The nucleus of our library we carefully catalogued and 

numbered and established it in a tiny room in the flat of my 

parents. We then enrolled a number of about sixty readers 

who paid twenty kopeks monthly, and we issued books to 

them on Tuesdays and Fridays during afternoon hours. Hels 

Fernbach, Flondrovna, and my sister Zenia were acting as 

librarians. 

As we obtained no official permission for running this 

library, indeed it would never have been granted to us any- 

how, we took every precaution that there should not be too 

many readers crowding in on us at the same time, as this 

would have attracted the unwelcome attention of the police. 

Gradually, however, we became bolder and it became no 

uncommon sight to see membehs gyrating round the Wielki 

Rynek (large square) with a batch of books under their arms. 

This became a sort of status symbol. 

We used the money collected as subsriptions to buy 

more and mode books from Warsaw, and in a short time 

we became so affluent that we were able to acquire the stock 

of the Yiddish library, the property of a young “bookbinder’”, 

Skowronski. In this way our collection soon assumed such a 

large porportion and the number of subscribers also growing 

fast, that we had to find larger premises and we, therefore, 

transferred the library to a cellar in the house of Danciger. 

For such valuable(!) stock we thought it expedient to guard 

it, and Abram Zachs and I took over entirely and made it 

our living quarters. Once we had a scare. We were given 

a hint from outside that the police were planning to raid us. 

The news spread quickly, and a dozen of students arrived 

secretly with sacks and baskets to pack and disperse our 
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ESPERANTO { 

This brings us to 1900. The crowd of us usually spent our 

days hanging round the Duzy Rynek (large square) or pro- 

menading over the Czarkow bridge. One day, by accident we 

saw a notice in the daily paper referring to the creation of 

an international language, Esperanto, by a Dr. Zamenhof. 

This seemed to us a wonderful project, with which to start 

the new century. We managed to get a few booklets from 

Warsaw and settled down to the task of learning it. There 

were about twelve of us who were interested, of which I 

remember, Stach Kottek, Zalus Zander, Felix Weiss, Zosia 

Maurynowna, and her sister, Wicek Tomasi, Flondrowna, 

Sygus Klotz, Josef Labuszynski, Hela Fernbachowna and 

others whose names 1 cannot now recall. 

We carried on for six weeks, of half an hour daily 

lessons and practised rather primitive conversations, sitting 

on the wooden seats in front of the cafe Kubuszynska and 

the watchmaker Rosenbaum. Our convercation in this new 

language was perhaps not very high-class, but gave us im- 

mense pride and satisfaction at the mastery we had achieved. 

This perhaps I can class as the first quasi social activity 

to be carried on by our student group. Although I wonder 

how many of that group kept up their interest in Esperanto, 

Getzel Rojewski, Schimsche Pensel and Leibus Krause used 

it certainly continued to hold me throughout my life. 

LIBRARY : 

The ensuing two years, 1 lived in Konin continuing my 

studies privately, and it was in the following vacation, 1901, 

that the group mentioned above established our first public 

library in the town. We started out by a door to door col- 

lection of any books that we could obtain and within a few 
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but inter-racial education was quite unthinkable under the 

Tzarist regime. 

In this school I spent four years; all teaching was, of 

course, in Russian — by Mr. Beatus. Russian history was 

taught in detail, but no mention was made of Polish history. 

In fact, the name of the country, that is, Poland, was quoted 

only as “the vistula Region” and its description occupied 

only two pages in the geography school book. Lazy or back- 

ward children were punished by beating on their fingertips 

with a ruler, often causing bleeding kunckles and this was 

sufficient to make me a good pupil. The word “sadism” 

was unknown in Konin vocabulary. 

At the age of thirteen, Mr. Beatus prepared me for 

transfer to the secondary school. This was run by a Pan 

Novacki and here I spent a further three years. The whole 

education was centred on studying for examinations, but 

sport was never thought of. Teaching was, of course, ex- 

clusively in Russian and speaking Polish in school was 

punishable by being kept back after school hours. As a 

grudging concession to Polish nationalism, one hour per 

week — from 8 to 9 a.m. was permitted for the teaching of 

Polish literature and history, and this was given by the local 

Catholic priest. Attendance was voluntary. I seem to have 

been an exemplary pupil, being always first in the class and 

I was held up as a model to wy fellow pupils by my teach- 

ers: Rajczak, Semadeni, Voldsiewich. This school had the 

effect of taking me out of the drab middleclass of my back- 

ground and enrolled me into the group of young pupils who 

were being educated in Zgierz, Lovicz, Kalisz and who re- 

turned to their home town only during their summer vaca- 

tions. 



p-m. more bible studies and 5.00 to 6.00 p.m. for the study 

of the Talmud. 
One Saturday during each semester the rebbe visited my 

home for an oral examination, for which he was usually 

rewarded by a glass of schnaps and a piece of Lekech. His 

usual complaint was that the work of a rebbe was more 

difficult that that of a wood chopper. Wood, once chopped, 

does not grow together overnight, the mind of a child does. 

I remember thinking “why doesn’t he try wood chopping”. 

My father seemed to show great pride as he listened to my 

intoned dissertation on the legal intricacies of “Schanyim 

Ochsim Betalith”. This at eight years of age. 

Now, the Russian Government was very concerned that 

we should also obtain some secular culture, and for that 

purpose the Rebbe engaged a Mr. Beatus, (more about him 

later) to come in every Wednesday between 4.00 and 5.00 

p.m. to teach us reading and writing Russian, and mathe- 

matics (usually the multiplication table). 

My father had even further ambitions and at some ad- 

ditional expense to wit, 10 qopeks a month, arranged for Mr. 

Beatus to teach me in addition German, (with Gothic script) 

this being the language used by the Konin aristocratic ma- 

milies : Weisses, the Zanders and the Klotzes. The actual 

translation of the texts did not matter, after all, to me 

German was only a distorted Yiddish. 

At the age of nine the eagle eye of Mr. Beatus discerned 

in me a budding scientist and offered me a place in the 

Jewish elementary school run by him. This was a great 

honour since the number of applications greatly exceeded 

the seventy places available in the two classes. I may men- 

tion that there were two other schools in the town: one 

Polish and one German, where free places always available, 
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M. LEVIN (London) 

KONIN AT THE TURN OF THE CENTURY 

I greatly appreciate your invitation to me to contribute 

of the Konin book which your are producing and I under- 

stand that you wish me to give a picture of our native town 

at the turn of the century. You will, I am sure, appreciate 

that at my age, nearly eighty, the memory is sometimes a 

little cloudy and any slight distortions which may emerge 

should be put down to this. I will try to avoid as much as 

possible such details of a personal nature as can have little 

interest to others. 

EDUCATION : 

I was born in 1884. I will start by describing my educa- 

tion as this J think is probably typical of the upbringing of 

a lad in any Jewish/Polish community. 

Konin boasted of two what would now perhaps be called 

“nursery schools”. These were run by “der Dobrer” and “der 

Kevuler”. Each consisted of a single room which was used 

during the day by youngsters aged between three and five, 

eager to learn Alef Beth. The same room also serving as 

dining room, bedroom and kitchen, the odourous foggy 

athmosphere pervading can, therefore, easily be imagined. 

This decided my mother to delay my education until the 

advanced age of five, when she handed me over to a higher 

Talmudic institute which was guided by the venérable long- 

bearded Reb Salme Schaye (Arkusz). Here I spent the follow- 

ing four years. School hours were 7.30 to 8.00 a.m. for 

davening, 9 a.m. to 1 p.m. for bible studies; 2.00 to 5.00 



PIESN K.G. 5 

Jestesmy uczniami stynnego K. G. Z. 

Chowami וע swobodnej atmosferze 

Nad 1/ 0110, przy btoniu K. G. Z. miésci sie 

Tam וע cichym ustroniu, tam zycie wre... 

Tam wichry szalejqa, tam וע bagnie kqpiem sie 

Tam kurzu tumany potykamy 

Tam duszno i brudno 

Oddychac nam trudno 

Ach tam וע obecnym gmachu 2. G. 2.-!וג 
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My mamy personel co sit תוס 82620021 swych 

Dla dobra naszego K. G. Z.-tu 

Pracujg, gtodujg, omal nie plujq krwiq 

1 2 nami harujg od kurzu schnq 

Wotamy daremnie, ach dajcie swiatta nam 

Dajcte powieitrza nam swiezego 

Tam zdrowie my trawim 

Tam zyciem sie bawim 

Tam וע obecnym gmachu K. 6. Z.-tu. 

Til 

Niech zyje kto daje, kto וע przysztosé patrzeé chce 

I 210 nie 0 sobie tylko mysli 

Wiwat niech zyje ! 

Niech wyzej 816 wzbije 

Niech nam zyje przysztosé kK. G. Z.-tu. 

* Piesh Spiewana przez ucznidbw Koedukacyjnego Gimnazjum Zydowskiego 

jako hymn szkolny, na melodje “warjete” z Czardaszu. 
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